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 سریزه ماډیولد لومړي 

 پیژندنه یوه پیچلې مسئله ده.   تاوتریخواليد جنسیت په بنسټ 

 محتویات ماډیولد 

ګڼو ډولونو او الملونو په اړه معلومات وړاندې  د او همدارنګه د هغهه بنسټ تاوتریخوالی د جنسیت پ ماډیولدا 

 کوي. دغه پیژندنه یا پوهاوی د کورس د نورو برخو لپاره بنسټ جوړوي. 

 الندې موضوګانې ترپوښښ الندې نیسي.  ماډیولدغه 

  مفهوم څه شی دی.  تاوتریخواليپه دې پوهیدل چې د جنسیت په بنسټ 

 پیښې )وقوعات( او ډولونه تاوتریخواليجنسیت په بنسټ  د 

  ،)مرستندویه فکټورونه او د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي پایلېالملونه )اسباب 

 موخې ماډیولد 

 په پای کې به ګډوان وکوالی شي چې:  ماډیولد دغه 

  تعریف کړي تاوتریخواليد جنسیت په بنسټ 

  یم تشریح کړی )لکه تاوتریخوالی، اړونده بنسټیز مفاهپورې  تاوتریخواليد جنسیت په بنسټ

 ورول، او قدرت(ځ

  معمولې کټګورۍ )ډولونه( په لست کې ونیسی.  تاوتریخواليد جنسیت په بنسټ 

  وپیژني. اصلي الملونه به تاوتریخواليد جنسیت په بنسټ 

  ممکنه یا شونې پایلې به وپیژني.  تاوتریخواليد جنسیت په بنسټ 

 متن 

اید په ښه یو ځانګړی سیټ په بر کې نیسي چې بمخنیوی او غبرګون د مداخالتو  تاوتریخواليیت په بنسټ د جنس

توګه پالن او همغږی شي. مخکې له دې چې تاسو دغه مداخالت را منځ ته کړئ، خو بیا هم ستونزه باید ښه 

اور، بشري حقوقو، تعصب او د خپل بمسئلې په اړه  جنډر د وپیژني او باید چې د خپلې پوهې، کړو وړو او د

 سره سم انعکاس ورکړئ.  تاوتریخواليجنسیت په بنسټ 

به له تاسو سره د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی، د هغه د الملونو او د پایلو  په اړه د پوهې او پیژندنې  ماډیولدا 

د مخنیوی او پیښو  بیړنیو دپه ډیریدو کې مرسته وکړي، نو تاسو کوالی شئ چې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی 

 . غبرګون په اړه اغیزمن مداخالت رامنځ ته کړی

 په اړه فکر کولځان د 

و، موږ باید د ښځو، نجونو، سړیو او هلکانو په اړه په یوه بیړنۍ کړتوګه  په اغیزمنه دې لپاره چې دغه مسئلهد 

د یوې څخه اور لرو. مخکې له پیل پخوانیو نظریاتو څخه خبر شو چې له مخکې پرې بزمینه کې د خپلو هغو 

نښه کړئ هغه ځایونه په دقیقې لپاره د خپل سلوک او کړو وړو په هکله فکر وکړئ. الندې هره جمله ولولئ او 

  ډاډمن نه یاست.  شوي، چې ورسره موافق، ناموافق یا دا چې تاسو د هغه څه په اړه چې لیکل
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 لپاره سړي د ښځو څخه غوره دي.  په بحراني وختونو کې د مهمو تصمیمونو د نیولو 

  سړي د خپلو ښځو او ماشومانو د ضرر څخه د ساتلو مسؤلیت لري. په بیړنیو حاالتو کې 

  ،په دې اړه چې کله د ښځو لپاره خوندي ده چې بیرته کورته راشي یا د کور څخه دباندې په بیړنۍ پیښه کې

 تصمیمونو ته درناوی وکړی.   خپلوانونورو نارینه  ښځې باید تل د خپلو میړونو یاوالړې شي، 

  سړي باید د کورنۍ لومړني عاید الس ته د بیځایه کیدو پر مهال، په عادي حالتونو کې او په ځانګړې توګه

 . راوړونکي وي

  یو سړی باید تل پوه شي چې څه باید وکړي او هیڅکله باید خپله کمزورتیا څرګنده نه کړي حتی که په

 تروماتیکې پیښې سره هم مخامخ وي.  بحراني حالت کې د یوې

  زموږ د وقایوی پروګرامونو لومړني مرتکبینو په توګه،   تاوتریخوالي، د جنسیت په بنسټ له سړیو سره

 کړو وړو اصالح وي. سلوک او  د محراق باید

 لومړۍ موضوع: اصلي مفاهیمو ته کتنه

 لنډه کتنه

ګڼ شمیر ریپوټونو هغه  تاوتریخوالي، د جنسیت په بنسټ ې نوې ورځې په شخړو او مصیبتونو کېهر دتقریباً 

چې د ناورین څخه په ژوره توګه زیانمن  خلکو په منځ کېهغو څرګندې کړې چې په بیړنیو حاالتو کې د الرې 

یې زیانمن کیدو وړتیا نوره هم ډیریږي. هره ورځ رسنۍ د جنسیت په بنسټ ناوړه ګټه اخستنې لپاره  شوي، د

 د نه منلو په کچه واقع کیږي. ه اړه ریپورټ ورکوی چې پ تاوتریخوالي

 اصلي مفاهیم

د دې لپاره چې د دې موضوع په اغیزمنه او دوامدار روښانه کولو پیل وکړو، لومړی باید هغه اصلی مفاهیم 

 د تعریف بنسټ جوړوي.  تاوتریخواليروښانه کړو چې د جنسیت په بنسټ 

کلمه « د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی » چلې موضوع ده، او حتی په خپله د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی یوه پی

په اړه بنسټیز د اصطالحاتو او مفهاهیمو یو پیچلی مرکب دی. دا مهمه ده چې د دغو اصطالحاتو او مفهومونو  هم

عرضه، د ، د پروګرامونو جوړول، د خدماتو له مخکې څیړنهپوهاوی یا پیژنده را منځ ته شي ترڅو وکوالی شو 

وڅارو او ارزونه یې  لپاره ستاسی مداخالت یا تدابیر تاوتریخوالينورو سره همغږي او د جنسیت په بنسټ 

 وکړو. 

غې موضوع په پوهاوي د دغو اصلو مفاهیمو بشپړ پوهاوی به له تاسو سره مرسته وکړي چې له نورو سره د د

په اړه په احتیاط او درناوي او  تاوتریخوالينسټ او مرسته به درسره وکړي چې د جنسیت په ب کې مرسته وکړئ

 پرته د مخشوش کوونکو کلمو د کارولو څخه خبرې وکړئ. 

د  تاوتریخواليد جنسیت په بنسټ به ته تشریح کړي، چې موږ  په نوبت سره موږ به اوس الندې هر ی مفهوم

 کارې تعریف خواته الرښوونه وکړي. 

 جنډر او جنسیت 

( کلمه هم د هغه په sexکې د نرانو او ښځو ترمنځ ټولنیز توپیر ته ویل کیږي. خو د جنس )جندر په هره ټولنه 

 ځای کارول کیږي، د دغو دوه اصطالحاتو ترمنځ په توپیر باید ښه پوه شو. 

د نارینه او  sexجنډرپه هره ټولنه کې د نرانو او ښځو ترمنځ ټولنیز توپیر ته ویل کیږي، خو جنس یا  -جندر 

 ترمنځ فزیکی یا بیولوژیکي توپیر ته وایي. ښځینه 
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د ټولنیزو فکټورونو، تاریخ، فرهنګ، دودونو، ټولنیزو نورمونو دین او داسې نورو په واسطه تعریف  –جنډر 
 شوی، خو جنسیت د بیولوژیکو او طبیعی فکټورونو په واسطه څرګندیږي.

 جنس یا جنډر

ته وایي. سره له دې چې په هره ټولنه کې ژورې ریښې لري،  جندر د نرانو او ښځو ترمنځ کسبی ټولنیز توپیر
ترمنځ ګڼ یو د بل په خپل منځ او  نوټولنیز توپیرونه د وخت په تیریدو سره د بدلیدو وړ دي، او د فرهنګو

په یوه ټولنه کې د نرانو او ښځو ونډې، مسؤلیتونه، فرصتونه، امتیازونه، توقعات او « جنډر»توپیرونه لري. 
 تونه څرګندوي.محدودی

 بشري حقوق 

د بشری حقوقو مفهوم اعالموی چې هر شخص حق لري ترڅو د خپلو بشری حقوقو څخه د توکم، رنګ، جنس، 
ژبې، دین، سیاسی مفکورې، ملي یا ټولنیز اصلیت، شتمنۍ، زیږون یا نورو حالتونو د توپیر پرته خوند واخلي. 

والړ دي. بشري حقوق نړیوال دي چې په په بنسټ ی درناود بشري حقوق د هر شخص وقار او ارزښت ته 
ځکه چې د دي ټولو خلکو په مساویانه توګه او پرته د تبعیض څخه د تطبیق وړ دي. بشري حقوق نه بیلیدونکي 

 هیچا بشري حقوق له هغه یا هغې څخه نه اخستل کیږي مګر په ځینو ځانګړو حالتونو کې.

 تاوتریخوالی

 ر څخه کار اخستل، ناوړه ګټه اخستنه، اجبار یا تهدیدتاوتریخوالی، د قوې یا زو

 تاوتریخواليسره یوځای کوي، خو د  تاوتریخواليکمله د فزیکې قوېې او فزیکی « تاوتریخوالی»ډیرې خلک د 

ې د تهدید ځینو ډولونو کارول، تهدید )کله چ ډیر نور ډولونه هم شته. د بیلګې په توګه: تاوتریخوالی = د قویې د

 ارول شي، کیدای شي چې موافقه نه وي موجوده(، یا هم فشار. قوه وک

 تاوتریخوالی

. تاوتریخوالی کوالی شي چې فزیکي، احساساتي، دي د بل شخص یا نورو خلکو د کنټرول لپاره د قوې کارول 
د فزیکي ، تهدید او اجبار، یافشار وي. تاوتریخوالی کیدای شي پرانستی، اخستل ټولنیزه یا اقتصادي ناوړه ګټه

یا د نورو  ویرغل په بڼه یا د وسلې په واسطه د یو شخص تهدید وي؛ کیدای شي چې ډیر پټ د ډارولو، تهدیدون
 روانی یا ټولنیزو فشارونو په بڼه کې وي.

 د فزیکي، رواني یا فکري الرو د فشار یا اړتیا له کبله یو فعل ترسره شي.  قوه:

ه اخستل. ناوړه ګټه اخستل شخص د آزاد تصمیم نیولو څخه منع کوي د قدرت څخه ناوړه ګټ ناوړه ګټه اخستل:
او په هغو فشار راوړي ترڅو د هغو د خوښې خالف سلوک وکړي. ماشومان په ځانګړې توګه د ناوړه ګټه 
اخستلو څخه زیانمن کیدونکي دې ځکه چې د هغوی قدرت په هره ساحه یا ځای کې زښت ډیر محدود دی. 

 غوی د ژوند د تجربو د محدودیت له کبله په دیره آسانۍ سره وارخطا کیږي او غولیږي.همدارنګه ماشوم د ه

، ټولنیزې غوښتنې یا اقتصادی لد تهدیداتو، لفظي ټینګار، په الس بلې خواته ګرځول، دوکه کو اجبار یا تهدید:
هغې د \د هغهبل شخص په مقابل کې د زور څخه په کاراخستلو یا د زور هڅه ده ترڅو هغه د څخه  قوې

 خوښی خالف سلوک کې اخته کړي.

با »رضایت تائید یا هوکړې ته ویل کیږې، په ځانګړې توګه یا خاصتاً وروسته د ښو مالحظاتو څخه. موافقه: 
هغه مهال واقع کیږي چې یو شخص د تصمیم په پایلو پوره پوه شي او په آزاده توګه پرته د کوم « خبره موافقه

په تعریف کې یو عنصر دی.  تاوتریخواليد باخبره موافقي نشتون د جنسیت په بنسټ  زور څخه موافقه وکړي.
کیدای شي چې په هغو حاالتو کې چې د زور )فزیکی تاوتریخوالی، تهدید یا داسی( څخه کار اخستل شوی وی 

ه. په ډیري د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی یوه عمومی دفاعیه د« هغې نه و نه ویل»هیڅ موافقه شتون ونلري. 
ونه وایی، ځکه چې هغه خپل امن، ټولنیز موقف یا « نه»ووایی یا « هو»پیښو کې کیدای شی چې هغه ښځه 

کاله سن یې نه وی بشپړ کړی(  ۱۸و ویرې الندې احساسوي. له دې زیاته دا چې ماشومان )چې اژوند تر تهدید 
 موافقه وکړي.\خوښه  هپه اړه خپل په بشپړ توګه نه پوهیږي او نه شي کوالی چې د تعلیم او واده
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کې د روغتیایی خدماتو د  افغانستاند جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی د مختلفو ډولونو په اړه په دې لپاره چې 

نړیواله ادارې الندې تعریفونه هم کارول کیدای روغتیا ، د مطمئن شومسلکی اشخاصو د دوامدار پوهاوي څخه  

 شي. 

 جنسی تاوتریخوالی .1

واله روغتیایی ادارې د قوانینو په بنسټ، هر جنسی عمل، د جنسی عمل د السته راوړلو هڅه، نامطلوبه د نړی .2

جنسی ویناوي یا نږدیوالي یا هغه عملونه چې د جنسی قاچاق المل کیږي او یا دا چې د اشخاصو د جنسیت 

د مجنی علیه سره په پام  په ضد د قوې تهدید او جبر کارول، د هر شخص لخوا پرته له دې چې د هغه اړیکې

کې ونیول شي؛ په هر ځای او هر مقام کې چې وی، یواځی کور او د کارځای پوري محدود نه دي؛ جنسي 

 تاوتریخوالی بلل کي. 

 جنسی تیری .3

د جنسی تاوتریخوالي له جملي څخه دی، او معموالً جنسي دخول لپاره د فزیکي یا نورو قوو کارولو یا 
 نا هم په کې شامله ده. هڅه په کې شاملیږي. ز

a.  :د افغانستان د مصوبه قانون په بنسټ زنا په الندې توګه تعریف کیدای شیزنا. 

شي، اګر که لږ هم وي، د مرتکب د تهاجم له کبله په یو شخص کې د دخول المل  .1

په مهبل  ی آلې دخول ترسره شي، یا د مجنید مجنی علیه کې چې د جنس په هره عضو

 وسیلې سره دخول ترسره شي یا یې د عضویت په بله برخه کې.  یا مقعد کې په هرې

د  که تهاجم په زور تر سره شوی وی، یا د زور یا اجبار په تهدید سره یا همدارنګه .2
 ، توقیف، روانی ظلم یا د قدرت څخه ناوړه ګټهۍتاوتریخوالي له ویرې، بندي ګر

چاپیلایر څخه په ګټه  د همدې شخص یا بل شخص په مقابل کې، یا د اجباري اخستنه
 واخستنه، یا په داسی شخص تیری ترسره شوی وي چې د سم رضایت یا موافقت ورکول

 وړتیا و نلري. 

 فزیکی یرغل .4

شامل  د فزیکی قوې، زور یا اسلحي کارول او یا ورباندې تهدیدولپه فزیکي یرغل کې د قصدی تهدید، 
ل )خفه کول(، پرې کول، پورې وهل، سوځول، پیړه وهل، زنۍ کوڅ، وهل، په 2بیلګې یې دادي . 1دي

 ویشتل یا د هرې وسلې کارول، د تیزابو شیندل یا هر هغه عمل چې د درد، ناراحتۍ او جراحت سبب شي. 

 اجباري واده  .5

د یو سړي یا ښځې د خوښې څخه پرته واده ته وایي، سره له دې چې د تاوتریخوالي یو ډول دی، اجباري  
 کړي. ههم ډیر هنور ګټه اخستنهیکي، جنسي او رواني ناوړه ودونه کوالی شي چې فز

 د حیاتی ځیرمو لکه خواړو او پناه ځاي څخه ممانعت .6

په دې ډله کې د خوړو او پناه ځای څخه سنجول شوي محرومیتونه هغه اعمال شاملیږي چې د جزا یا ډسپلین په 
 توګه کارول کیږي.

 ه اخستلاحساساتی ناوړه ګټ\رواني .7

حساساتی ناوړه ګټه اخستل د فکری یا احساساتی درد یا صدمې انحراف په توګه تعریف شوی دی. رواني یا ا
، )سپکول(بیلګې یا دادي: د فزیکي یا جنسی تاوتریخوالي تهدید، ډارول، سپکاوی، اجباري تجرید، کمین کول

                                                 
 

یجرونه د عامې روغتیا د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي په ځواب کې د روغتیاېی مراقبتونو د سکتور د معیاري عملیاتي پروس  2 

 ۲۰۱۳وزارت 
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وې کلمې، د قدرمنو شفاهی ځورونه، نامطلوبه توجه، تبصرې، د یو جنسی یا تهدیدي طبعیت سلوک یا لیکل ش
 او داسې نور.   لشیانو له منځه وړ

چې سوځونه او تیری او جنسي تیری د  تاوتریخواليکې ډیري روغتیایي کارکوونکي باید د کورني  افغانستانپه 

  قربانیانو د درملې لپاره چمتو وي.زنا په ګډون؛ د 

 ممکنه پیشنهاد شوې درملنه بیلګه کټګوري

 د زنا تدابیر - ه ایزې زنا په ګډون زنا، د ډل - جنسي تیری

 درجه حمایتلومړی  -

 د روانی روغتیا حمایت ته لیږل -

 

 جنسی تاوتریخوالی 

 جنسی تیری د زنا په ګډون -

 نامطلوبه جنسی ویناوي -

 جنسي قاچاق -

 لومړی درجه حمایت  -

 د روانی روغتیا حمایت ته لیږل -

 

 فزیکی تیری

 وهل -

 ولک لغت -

 طعنه ورکول -

 لد ویښتو ویست -

 خفه کول -

 ټپي کول -

 معیوبول -

 سوځول -

 لومړی درجه حمایت -

 د جراحت درملنه -

 د سوځیدنې درملنه -

 د مراقبت راتلونکې کچې ته لیږل -

 د روانی روغتیا حمایت ته لیږل -

 

 اجباري واده

پیرودل د واده \د ښځو پلورل -
 لپاره

 د بدو ورکول -

 اجباري واده -

د قانوني سن څخه ټیټ عمر  -
 واده

 

و د ښځو ادارو او نورو په دا ډول واقعات
 خدماتو ته لیږل
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 احساساتی ناوړه ګټل\رواني

 

 \سپکاوی \شفاهی ناوړه ګټه -
 ډارول

 اذیت کول\ځورول  -

زور پرې راوستل چې ځان  -
 ووژني. 

زهر چې زور پرې راوستل  -
 وخوري. 

 لومړی درجه حمایت -

 د جراحت درملنه -

 د سوځیدنې درملنه -

 د مراقبت راتلونکې کچې ته لیږل -

 ی روغتیا حمایت ته لیږلد روان -

 د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی

د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی د هغو بشري حقوقو څخه تیری دی چې د بشري حقوقو د نړیوال کنواسیون 
لخوا یې مالتړ شوی ده، چې په هغې کې د شخص د امنیت حق، فزیکی او روانی روغتیا د الس ته راوړلو وړ 

د ظلم او عذاب، بې عاطفی ګی، یا سپکاوی کولو چلند څخه د آزادۍ حق؛ او د ژوند  لوړو معیارونو حقوق،
 حق.

د »په نړیواله کچه د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی په ښځو او نجونو د سړیو او هلکانو په پرتله ډیره اغیزه لري. 

صطالح پر ځای کارول ا «تاوتریخواليد ښځو په وړاندې »اصطالح معموالً  «يجنسیت په بنسټ تاوتریخوال

اصطالح د تاوتریخوالي د اعمالو جنسي اړخ روښانه کوي، په بله وینا « د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي»کیږي. 

د هغو زیانمیدو وړتیا ډیره ښکاره کوي. د یادولو وړ اړونده حالت ترمنځ اړیکې او  یوې ښځېد په ټولنه کې سره 

 م د جنسي تاوتریخوالي قرباني کیدای شي. او ځینې سړي ههلکان  چې ، سره له دېده

چې په بیړنیو حالتو کې د  3د بشردوستی په چارو کې د جنسیت په بنسټ د تاوتریخوالي د اقداماتو الرښوونې

د (، بیانوی چې ۲۰۰۵دي، د نړیواله ادارې دائمي کمیټه، ) ېجنسی تیري په مخنیوي او غبرګون باندې متمرکز

لی یوه پراخه اصطالح ده چې د هر هغه عمل یا کړنې لپاره چې د یو شخص د خوښې جنسیت په بنسټ تاوتریخوا

 مخ( ۷) والړ وي.په بنسټ پرخالف ترسره کیږي او د ټولني لخوا د ښځو او نارینه ترمنځ د ورکړل شوی توپیر 

ریخوالي د ادارې د کې د روغتیایې خدماتو کارکوونکو لپاره د جنسیت په بنسټ تاوت افغانستانالندې تعریفونه، په 

کال کې چاپ شوي اخستل شوي دي. همدارنګه په هغو کې نړیواله تائید شوي  ۱۳۹۳څخه چې په پروتوکول 

څخه اخستل  4قانون ې او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د محوېد نړیواله ادارې دائمي کمیټتعریفونه چې د 

 شته دي.  ،شوي

الندې ې قانون سره سم په افغانستان کې اعمال هم د ښځو په وړاندي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د محو

 هم د ښځو په وړاندي تاوتریخوالي بلل کیږي:  اعمال

 جنسي تیری 

 فحشا ته مجبورول 

  د مجنی علیها د هویت ثبت او ضبط او او خپرول  یې په داسی ډول چې شخصیت ته یې تاوان

 ورسیږي. 

 ضره توکو کارولسوځول، د کیمیایی، زهری ا نورو م 

 ځان سوزونی یا ځان وژنې ته مجبورول، یا د زهري او نورو مضرو توکو کارولو ته مجبورول 

                                                 
د بشردوستی په چارو کې د جنسیت په بنسټ د تاوتریخوالي د اقداماتو الرښوونې: چې په بیړنیو حالتو کې د جنسی تیري په مخنیوي  3 

 ۲۰۰۵او غبرګون باندې متمرکز دي، د نړیواله ادارې دائمي کمیټه، 

 . ۲۰۰۹( د افغانستان د عدې وزارت چاپ EVAWنون )د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د محوې قا  4 
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 ل. کو ټپی یا معلول 

 وهل ټکول 

 پیرودل او پلورل د واده په بهانه 

 بد ورکول 

 اجباری نکاح 

 د واده یا د جوړې د ټاکلو د حق څخه ممانعت 

 سن د بشپړیدو څخه واده کول د قانوني 

 ځل، سپکاوی او ډارولښکن 

 آزار او اذیت 

 جبری انزوا 

 د مخدره توکو اعتیاد ته مجبورول 

 د میراث څخه محرومول 

 د شخصی اموالو د تصرف څخه ممانعت 

  السرسینه د تعلیم، تحصیل، کار او روغتیایی خدماتو ته 

 اجباری کار 

 حکم د مراعات څخه پرتهد مادې  ۸۶ مدنی قانون د  سره واده کول، دښځو له ډیرو  د یوې ښځې څخه 

 د قرابت نفی کول 

 تاوتریخوالی  –د خپلې پوهې ارزول 

او  تاوتریخواليپه الندې کرښو کې به له تاسو څخه پوښتنه وشي ترڅو هغه څه وکاروئ چې تاسو همدا اوس د 

 اړونده اصطالحاتو په اړه زده کړي دي. درې پوښتنې دي. 

 په پای کې د السرسۍ وړ دي.(  ماډیول په کلید کې دځوابونه )د پوښتنو  پوښتنې

جګړې له ګډوډۍ څخه ګټه اخلي ترڅو په غیرمشخص ډول د په داسې حالتونو کې چې وسله وال خلک د  .1

ښځو سره زنا وکړي، دوی معموالً ښځې په زوره اړ کوي چې جنسي اعمال پرته د دوی د خوښې څخه 

 ترسره کړي. 

 (په نښه کړئد څه شي یوه بیلګه ده )ټول سم ځوابونه 

 د بشري حقوقو څخه سرغړونه .أ

 اخستل  ناوړه ګټه .ب

 آګاهانه رضایت .ج



 

10 

 

 څخه خبرې کوی، موخه مو فزیکی تاوتریخوالی دی.  تاوتریخواليسم یا غلط: کله چې د  .2

   سم 

  ناسم 

 تاوتریخوالی په ګڼو ډولونو کې څرګندیدالی شي )ټول سم ځوابونه په نښه کړئ(. .3

 فزیکی یرغل .أ

 اخستنه ناوړه ګټه روانی یا احساساتی .ب

 اخستنهټولنیزه یا اقتصادي ناوړه ګټه  .ج

 قدرتزور یا 

 د قدرت څخه ناوړه ګټه اخستل هم د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی کې شاملیږي. 

د زیانمن کیدو وړتیاوو باندې پوه شو، اړینه ده چې په  د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي په خطرونو اود دې لپاره 

 په ډولونو باندې پوه شو.  ژوند کوو د قدرت یا زور هغه ټولنه کې چې 

د دې لپاره چې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی په اغیزمن ډول په ګوته کړئ، باید چې د ښځو او سړیو، د ښځو 

 او ښځو، سړیو او سړیو، لویانو او ماشومانو او د ماشومانو ترمنځ د قدرت په اړیکو پوه شي او یې څیړئ. 

 قدرت

یا زور کې د تصمیم نیولو او عمل ترسره کولو وړتیا، مهارت یا ظرفیت؛ فزیکی زور او قوت  په قدرت

ټولې اړیکې د زور په کارولو سره اغیزمنې کیږي. شاملیږي. د زور څخه ګټه اخستل د اړیکو اړین اړخ دی. 

ې لږ زور لري په هغه خلک چموقع برابره ده. هرڅومره چې یو څوک ډیر زور ولري، په هماغه اندازه ورته 

 ډیر زیانمن کیدونکي دي.  څخههماغه اندازه ورته لږه موقع برابره ده له همدې کبله د ناوړه ګټه اخستلو 

 هم تل فزیکي نه دی. « زور»په څیر « تاوتریخوالي»د )په یاد ولرئ: 

 زیان

په ګډون، معموالً د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی د زیان المل کیږي. فزیکی جروحات، د جنسي جروحات 
 پیښیږي. نورې ضررناکې یا زیانمنې پایلې یې دا دي: 

 رواني او احساساتي تروما 
 اقتصاي سختۍ 
 ټولنیزه بدنامي او رټل کیدل 

 د جروحاتو، ځان وژنې یا قتل  له کبله مرګ درلودالی شي.  –هر یو د دغو څخه ډیرې خطرناکې پایلې 

والي څخه هر ژوندی پاتی یو شخص دی او د زیان سره په مختلو د جنسیت په بنسټ تاوتریخپه یاد ولرئ: 

 مخامخ کیږي. ډولونو 

د هغو کړو وړو شدید بد ګڼل چې په فرهنګي معیارونو کې باید په پام کې و نه نیول شي. ټولنیزه بدنامي )داغ(: 
 بدنامي معموالً د کورنیو یا ټولنو لخوا د رټل کیدو المل کیږي.



 

11 

 

 وتریخوالي د تعریف اصلي مفاهیمد جنسیت په بنسټ تا

 د دغو اصلي موخو سره یوځای کول د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي د کاري تعریف بنسټ جوړوي. 

د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي اعمال د جنسیت په بنسټ دي، چې  د ټولنیزو تعریف شویو مقرراتو،  –جنسیت 

 ځو امتیازات دي. توقعاتو، حقوقو او په هره ټولنه کې د نرانو او ښ

چې تهدیدونه،  –کې راځې  تاوتریخواليد قدرت یا زور څخه ګټه اخستل د جنسیت په بنسټ   -تاوتریخوالی 

 ډارول او ناوړه ګټه په کې شاملیږي. 

د یو شخص لخوا په بل شخص باندې د زور د یو ډول څخه ناوړه ګټه  د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی – قدرت

 اخستنه ده. 

د جنسیت په  لپاره مضر دي. ، کورنیو او ټولنود جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي ټول ډولونه د اشخاصو – زیان

 بنسټ تاوتریخوالي څخه هر ژوندی پاتی یو شخص دی او د زیان سره په مختلو ډولونو مخامخ کیږي.

 قو څخه تیری دی. د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي اعمال د بشري بنسټیزو حقو – د بشري حقوقو څخه تیری

 د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي تعریف

د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی یوه پراخه اصطالح ده چې د هر هغه عمل یا کړنې لپاره چې د یو شخص د 

باندې والړ  په بنسټ خوښې پرخالف ترسره کیږي او د ټولني لخوا د ښځو او نارینه ترمنځ د ورکړل شوی توپیر

و باندې چې نړیواله میثاقونو او کنوانسیونونو بشري حقوقبنسټ د تاوتریخوالي عمل د نړیواله وي. د جنسیت په 

په ملی   -خو نه ټول  –. د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی ډیري ، تیری دیپه واسطه یې مالتړ او ساتنه کیږي

 قانون او کړنالرو کې غیرقانوني او جرمي اعمال دي.

 د تعریف په اړه یو څه نور

 د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي اعمال د جنسیتلکه څنګه چې مو ولیدل تعریف اصلي مفاهیم سره یوځای کوي. 

، د بشري حقوقو څخه تیری دی او قدرت څخه ناوړه ګټه اخستنه او د زور څخه زیان رسول، په بنسټ والړ دي

 کار اخستل په کې شاملیږي. 

 نړیوال لید

 تعریفد جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي 

د بشري ناورین د حالتو په زمینه کې یو رسمی او منل شوی تعریف دي. دغه  وکوم تعریف چې موږ وکارول

ه  د نړیواله ادارې دائمي کمیټي د ماهرینو لخوا کله چې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالکال کې  ۲۰۰۵تعریف په 

د دې لپاره جوړیدل، جوړ شول. الي تدابیر د جنسیت په بنسټ د تاوتریخو د بشردوستی په چارو کې الرښودونه

ملګرو ملتونو د ادارو، د ډیرو چې دا تعریف د نړیواله ادارې دائمي کمیټې له خوا تصدیق شوی دی، دا تعریف د 

د منلو  ،سرې میاشتې او نورو نړیواله ادارو لخوا چې په بیړنیو پیښو کې ښکیل دينړیواله ادارو، سره صلیب او 

 وړ دی. 

 هلکان او د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی  سړي او

په نړیواله کچه د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی په ښځو او نجونو د سړیو او هلکانو په پرتله ډیره اغیزه لري. د 

 تاوتریخواليیادولو وړ ده، سره له دې هلکان او ځینې سړي هم د جنسي تاوتریخوالي په ځانګړې توګه د جنسی 

، چې له یچې د هلکانو په وړاندې جنسی تاوتریخوالی ترسره شوی د موجود ديشواهد  داسې قرباني کیدای شي.

 د جنسي تیرې په هکلهاو هلکانو پخوا څخه اوس د هلکانو پرضد تاوتریخوالی واقع کیږي، خو تر اوسه د سړیانو 

 . پوره نه پوهیږي په هر وضعیت کې د بیړنیو حالتونو په ګډون



 

12 

 

کان اکثراً یا د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي مرتکبین یا قربانیان دي، همدارنګه دوی د سره له دې سړي او هل

 جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي د مخنیوي د هڅو مهم خلک دي. 

 د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی او اصطالحات –د خپلې پوهې ارزول 

 ي د مفهوم په اړه پوهپه بنسټ تاوتریخوالد الندې پوښتنو په ځوابولو سره تاسو هغه څه تکراروي چې د جنسیت 

 . شوي یاست

تښتي او د تالشي یوې جګړې له سیمې څخه وسله والې یوه بیځایه شوې ښځه د خپلو درې ماشومانو سره د 

پوستې ته رسیږي. ښځه د خپلې کورنۍ او ټولنې څخه جال کیږي، هغه د پوستې بلې خواته په ښار کې  د پناه 

ې څخه د تیرو لپاره اجرت وسله وال شخص د نوموړي ښځې څخه پیسې غواړي )د پوستځاي په لټه کې ده. 

ښځه وایې چې پیسې نه لري او د رشوت غوښتنه کوي(  ترڅو د پوستې څخه بلې خواته تیره شي.  نشته، بلکه

 هیڅ قیمتي شی هم نشته چې هغه ته یې ورکړي. وسله وال شخص ورته وایي چې که د ده سره جنسي مقاربت

وکړي نو د پوستې څخه د تیریدو اجازه به ورکړي. ښځه موافقه کوي. سړی ډیر بدرنګه او خشن دی او کله چې 

 دخول ترسره کوي ښځه د درد احساس کوي. هغه هڅه کوي چې د خپلو ماشومانو په مخکې و نه ژاړي. 

 جنسي مقاربت سره موافقه وه؟ آیا ښځه له .1

  هو 

 نه 

 ریخوالی یوه پیښه ده؟آیا دا د جنسیت په بنسټ تاوت .2

  هو 

 نه 

 ښه ده؟یدا پیښه ولي د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي یو پ .3

 دا پیښه د وسله وال شخص او د ښځې د قدرت په نامساویانه توازن والړه ده.  .أ

 د ښځې لپاره دردناکه وه .ب

 د ښځو په بشري حقوقو تیری دی .ج

 هغه د جنسی مقاربت لپاره خپله موافقه کوي.  .د

 م په کې شامل دي. د قوې کارول ه .ه

 د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي وقوعات او ډولونه

اوس چې موږ اصلي مفهوم ته کتلي دي چې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي تعریف یې جوړ کړي. راځئ چې د 

جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي ډولونو او وقوعاتو ته په ټوله نړئ کې وګورو، یا په معیاري شرایطو کې یا په یو 

 بیړنۍ حالت کې. 

چې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي رپورټ یې ورکړئ، د یادولو وړ ده چې موږ یواځی په هغه شمیر پوهیږو 

نه په هغه شمیر چې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي سره مخامخ شوې دي. د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي د 

 وقوعاتو د سمې شمیرې ترالسه کول، د هغه د پټ طبیعت او د دغه حقیقت له کبله چې راپور یې نه دی ورکړئ

 .ګران دی

 ې پیښې یا عمل وقوع په یو ټاکلي وخت کې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي د وقوعاتو شمیر دي. د یووقوع: 
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 دا یوه سیمه ایزه مسئله نه ده

 د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي وقوع په ټوله نړۍ کې

ئله ده، مس او عامې روغتیا دا باید یو سند شي چې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی د پراخه بشري نړیواله حقوقو

 مناسبه، ښه کیفیته او اغیزمنه وقایه او غبرګون یې نیمګړی دی. او د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې 

سره له دې چې په ډیري هیوادونو کې د ستونزې په اړه لږه څیړنه ترسره شوې ده، شته ارقام په ټوله نړۍ کې د 

 د وقوع څه ناڅه اټکل کوي.  تاوتریخواليجنسیت په بنسټ 

 په بنسټ تاوتریخوالی په نړۍ کې د جنسیت

اخالقي او خوندیتوب د ستونزو سره سره، دغه  ویادښت: د دغې حساسې موضوع د ارقامو په راټلولو کې د معین

او د ناخوالو څخه \او د ناخوالو تونزی د پراخیدو طبیعت څرګندوياټکلونه دي چې د س حقایق او ارقام منل شوي

دغه معلومات په هغو هڅو کې ګټور واقع کیدای شي کړنالرې روښانه کوي.  وروسته وضعیتونو لپاره ځانګړې

پام د باوروړ ارقامو په نه موجودیت کې په هر ځانګړې  واړونده ادارچې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي ته د 

 کې، راواړوي.  چاپیریال

 چاپیریالونو کې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی په ټولو 

و درې ښځو څخه یوه ټکول شوې، جنسي فعل ته په زور اړ شوې، یا په خپل ژوند کې هر په ټوله نړۍ کې د

 ترې ناوړه ګټه اخستل شوې ده. ډیرې وختونه ناوړه ګټه اخستونکي د دې د خپلې کورنۍ څخه دي. 

راپور ورکړی چې د دوی لومړنۍ جنسي فعل په زور  ونجون ٪۴۸په کارابین کې چې سروی تر سره شوې   

 رسره شوی دی. سره ت

  څخه ډیرې د ښځینه ختنه کولو یا د تناسلې آلې د پریکولو قرباني دي.  ٪۹۰د افریقایي ښځو او نجونو د 

  ثانیو کې په یوه ښځه باندې تیری ترسره کیږي. او  ۸۳په جنوبی افریقا کې، اټکل ترسره شوی چې په

 . یږیکپیښو څخه د یوې په اړه پولیسو ته ریپورټ ورکړل  ۲۰یواځې د 

  د یو نږدي ښځو د زنا د هڅې یا د بشپړې زنا په اړه ریپورټ ورکړی چې  ٪۲۵د زمبابوې د میډلنډ ایالت

 خپل په واسطه ترسره شوی دی. 

  پریکولو یا ختنې څخه ښځې د تناسلې آلې د  \میلیونه څخه ډیرې نجونې ۷۰په ټوله نړۍ کې 

 زغمي. ل تاوتریخوالی میلیونو څخه ډیرې نجونی دا ډو۲رنځ وړي. هر کال د 

 د وسله والو جګړ څخه اغیزمن شوي خلک

او سوله ساتونکو او د بشري مرستې کارکوونکو د مهاجرو او دننه بیځایه شویو ښځو څوملتیزه موندلې شوې چې 

 په ګینیا، سیریلیون، الیبیریا د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت، نیپال او نورو هیوادونو کې  څخهماشومانو 

 اخستې او استثمار کړې یې دي.  وړه جنسي ګټهنا

یو څیړنه کې یې ونډه اخستې وه د کورني  لسیزې په منځ کې ۱۹۹۰غه ښځې چې د ه ٪ ۷۵: کمبوډیا

وسله یې  سپکهسره مخامخ شوې وې چې ډیرې یې د هغو ملګرو له خوا ترسره شوې وې چې  تاوتریخوالي

 درلوده چې په جګړه کې یې ترې کار اخستلو. 

ټولو هغو ښځو چې د تاوتریخوالي راپور یې ورکړی وو، د پردیو له خوا پرې تیری شوی وو، چې د : الیبیریا

( کې لس برابره د هغو پیښو څخه ډیرې وې چې وروسته د جګړې څخه یې ۲۰۰۳-۱۹۹۹جګړې په موده )

 راپور ورکړل شوی وو. 
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 د طبیعي آفتونو څخه وروسته

 جنسي تاوتریخوالی 

 د سونامي په تعقیب د جنسي تیریو پراخ ریپورټونه ورکړل شوي وو. : ۲۰۰۴سونامي، د هند بحر 

 کورنی تاوتریخوالی \د نږدې خپلوانو تاوتریخوالی 

 : د سونامي په تعقیب د کورنیو تاوتریخوالو پراخ ریپورټونه ورکړل شوي وو.۲۰۰۴د هند بحر سونامي، 

 قاچاق

شوي وو. د « درکه»طه زیانمن شوي وو، ښځې، نجونې او هلکان بې د هغو خلکو څخه چې د طبیعی آفت په واس

غربت، اړتیاوو او بې هیلې کیدو د قاچاق وړونکو لپاره زمینه مساعده کړه ترڅو ښځو آفت ډیرو خرابو شرایطو، 

 او ماشومانو ته چل ورکړي او ناوړه ګټه ترې پورته کړې. 

 د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی له کبله مړینه

مړه کیږي، نسیت په بنسټ تاوتریخوالي ځینې قربانیان د پیښې د پایلو لکه ناروغي، قتل یا ځان وژنې له کبله د ج

 سره له دې چې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي له کبله د مړینو احصایه په نادره توګه ساتل کیږي. 

ثبت دي یا هم د ایډز د اختالطونو اچ آی وي م سد روانډا د عامه وژنې د جنسي تیرې څخه ډیر ژوندي کسان او

 له کبله مړه شوي دي. 

 وژنو د تعهد له کبله مړې کیږي. میلیونو څخه ډیرې ښځې د  ۵هر کال د 

، ځان وژنه کوي. د ټایلنډ باندې اخته دي distressپه شدید، احساساتي، رواني او ټولنیز ډسټرس چې ځینې ښځې 

ځان وژنو د شمیر څارنه کوي.  دمحافظوي واقعاتو په جمله کې  د نورو UNHCRد بورمس د په مهاجرینو  کې 

یې سړي  ۳ځان وژنو څخه  ۴ملې نسبت په پرتله چې د هرو  د ټایلند دیې ښځې دي،  ۲ځان وژنو څخه  ۳د هرو 

 قربانیان دي.  تاوتریخواليدي. ډیرې ځان وژني د جنسي تیرې یا کورني 

 پیښې یا وقوعات خواليتاوتریکې د جنسیت په بنسټ  افغانستانپه 

کال د کلني راپور او ملګرو ملتونو د  ۲۰۱۳د یوناما )په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستی ماموریت( د 

د ښځو چارو تاوتریخوالي  د ښځو په وړاندې ۱۶۶۹بشري حقوقو د عالی کمیشنرۍ په بنسټ په اټکلې ډول ټولې 

همدارنګه دغه ریپورټ روښانه کوي والیتونو کې ثبت شوي وو؛  ۱۶په وزارت، پولیسو او څارنوالیو کې په 

( یې د قضایي سیسټم له خوا د ښځو پرضد د تاوتریخوالي د ٪۷پیښې ) ۱۰۹ځې اپیښو څخه یو ۱۶۶۹چې د دغو 

په نوموړې موده کې د ښځو پرضد د ل شوې دي. و( د تطبیق له الرې پرمخ بوLEVAWمحوې  قانون )

 و واقعاتو کې ډیری هغه پیښې وې چې وهل ټکول او جراحت په کې واقع شوی وو.تاوتریخوالي په ثبت شوی

راپور « کې د کورنۍ ناوړه ګټه اخستنې ملی ریپورټ افغانستانپه » ۲۰۰۸( د Global Rightد نړیواله حقوقو )

ږ یې ل ٪۸۷ والیتونو کې چې مصاحبه ورسره شوې وه له جملې څخه  ۱۶کورونو کې په  ۴۷۰۰د  ورکړی چې

ښځو د څو ډوله تاوتریخوالو سره مخامخ شوې.  ٪۶۲سره مخ شوې وي او  تاوتریخواليترلږه د یو ډول کورني 

د اجباري  ٪ ۵۹یې د فزیکی تاوتریخوالي،  ٪۵۲د زنا سره مخامخ شوي(،  ٪۱۱یې جنسي تاوتریخوالی ) ۱۷٪

 یې د رواني تاوتریخوالي قربانیانې وې.  ٪۷۴واده سره او 

 ۱۱۷۹پیښې د  ۴۱۵۴د ښځو پرضد د تاوتریخوالي د حقوقو مستقل کمیسیون راپور ورکړی چې  افغانستاند 

د میاشتو کې ثبت شوې دي.  ۶کال په لومړیو  ۲۰۱۳دفترونو کې د  ت کوونکو لخوا د نوموړی کمیسیون پهشکای

او رواني ( یې د شفاهي ٪۲۴پیښې ) ۹۷۶( په فزیکي تاوتریخوالي اړوند، ٪۳۰پیښې،  ۱۲۴۹پیښو ډیری )

( د جنسي تاوتریخوالي د ٪۶) ۲۶۲اړوند،  تاوتریخوالي( پیښې د اقتصادي ٪۲۱) ۸۶۲اړوند،  تاوتریخوالي

د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په نورو ډولونو پورې اړونده  )٪۱۹،۴پیښې ) ۸۰۵مختلفو ډولونو اړوند او 

 وې. 
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 د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی او روغتیایی پاملرنه

د هغو څیړنه ( Knowledge, Attitude and Practicesپه نیمایې کې د پوهې، سلوک او عمل ) ۲۰۱۳د 

کې کار کوي د ملګرو  کولو د واقعاتو په اداره تاوتریخواليروغتیایی کارکوونکو په اړه چې د جنسیت په بنسټ 

کارکوونکو د ظرفیت په اړه چې د تیایی والیتونو کې د روغ ۶ملتونو د ښځو او د روغتیا نړیواله ادارې لخوا په 

په تشخیص، درملنه، مسند کولو او راجع کولو کې یې لري د ښه پوهاوی د ترالسه  تاوتریخواليجنسیت په بنسټ 

قربانیانو  ۲۲د څیړنې د پایلو په بنسټ، په متوسطه توګه د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي ترسره شوه.  کولو لپاره

یې د  ٪ ۸۳سلنه یې د فزیکي،  ٪۷۷ت کې روغتیایې مرکز ته مراجعه کړې وه. )د څیړنې څخه په مخکنۍ میاش

سره چې مرکه شوې وه، . د روغتیایې کارکوونکو یې د جنسي تاوتریخوالي قربانیان وو( ٪ ۲۹احساستی او 

کوونکو نیمایي یې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي په روغتیایی پایلو ښه پوهیدل. د نیمایی څخه لږ ډیر ځواب ور

ویل چې دوی د ناروغانو څخه د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي د قرباني کیدو په اړه پوښتنې کړې دي، خو 

د ځاي کموالي ترڅو په کلینیک کې څرګنده کړې یې ده چې د مناسبې مشورې لپاره ګڼ شمیر خنډونو شته دي. 

هیڅ نشته او که وي نو ډیر لږ دي، خدمات محرمیت وساتل شي، د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي قربانیانو لپاره 

ډیر ټینګار په نورو روغتیایی مسئلو باندې، د پولیسو د تعقیب ویره، د داسي مسائلو د پرمخ بیولو لپاره د ټریننګ 

  د آسانتیاوو کمښت. په کلینک کې کموالی او د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي قربانیانو لپاره 

څیړنې پایلو وښودله چې یوه بیړنۍ اړتیا شته چې د جنسیت په بنسټ ( KAPد پوهې، سلوک او عمل )

د پیښو د اداره کولو لپاره  امل، د جنسیت په بنسټ تاوتریخواليتاوتریخوالی د روغتیا د سکتور په کړنالرو کې ش

ل رسونپیښو د درملنې او ادارې په اړه د روغتیایي پ تاوتریخواليالرښوودونه جوړ او د جنسیت په بنسټ 

شي. دغو پایلو وښودله چې د روغتیایي خدماتی او نورو خدماتي ادارو تر منځ د اړیکو د  ظرفیت یا وړتیا لوړه

په وړاندې د فرهنګي او  تاوتریخواليمنظم کولو او د جنسیت په بنسټ و او د روغتیایی مرکزونو پیاوړي کول

 ټولنیزو خنډونو د په ګوته کولو،  اړتیا شته. 

 لتونه او ترینګلي چاپیریالونهبشري بیړني حا

جنسي او د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي نور ډولونه کوالی شي چې په ډیرو بشري بیړنیو حالتونو کې ډیر شي. 

یم بشري بیړني حالتونه د پیښو یو پیچلي مرکب دې چې کیدای شي د طبیعی قوې ) د هوا یا جغرافیایی وخ

ګډوډ کیدل( په پایله کې رامنځ ته شي. ټولنیز بدلون یا انقالب یا د چاپیریال )جګړه،  ( یا انساني فعالیتونوحالتونه

په بیړنیو حالتونو کې ښځې او نوي ځوانان د خپلو کورنیو او ټولنو څخه بیلیدالی شي او د زیانمن کیدو لپاره یې 

کیدل د ناوړه ګټه اخستې  خال رامنځ ته او په محافظوی ټولنیزو معیارونو کې قانون او نظم کې پهوړتیا ډیریږي. 

 لپاره نوره هم زمینه مساعدوي. 

 د بیړني غبرګون پړاوونه

 بیړني حالتو کوالی شي چې هم په انسانانو او په فزیکي محیط باندې پراخه اغیزې او تاثیرونه ولري. 

 د بیړنیو حالتونو سره د غبرګون د منظم کولو یوه الره دا ده غبرګون پړاویز شي. 

 : مخنیوی او تخفیفلومړی پړاو

ي. په مشخصیږعدم توازن په واسطه دا پړاو د اقتصادي ویجاړتیا او ټولنیزو ناخوالو، مدنی تخریب او د ودې 

ناورین د مخنیوي یا د هغه د ناوړه اغیزو د کمولو لپاره ترسره کیږي. په مخنیوی او دې پړاو کې فعالیتونه د 

 الندې فعالیتونه شاملیږي: کې یې تخفیف 

 معلوماتو څارنه او راټولول ترڅو راتلونکی ناورین په وخت تشخیص شی.  د 

  .د خطر سره مخامخ اشخاصو سر مشوره او را ښکیل کول 

  د ټولنې له غبرګون سره مرسته وکړي. د معلوماتو کمپاینونه ترڅو د ناورین پر مهال 

  احتمال او د پالن جوړولو لپاره چمتووالی 

  غبرګون د ظرفیت ډیرول، د ټولنو په ګډون په خاصه توګه چې کیدای شي د ټولو اړونده فعاالنو لپاره د

 اغیز منې شي. 
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 د تجهیزاتو زیرمه کول 

 دویم پړاو: حاد غبرګون

معموالً د ګډوډۍ پړاو وي، خلک مصؤنیت غواړي او کورنۍ او ټولنه سره جال کیږي. په دې پړاو کې مداخلې د 

 رلو او د اغیزمنه شویو ټولنو په لومړنیو مرستو تمرکز کوي. ژوند په ژغو

 خوندي هوساینهدریم پړاو: 

په دې پړاو کې، اصلی ناورین تیر شوي یا لږ شوی دی. خلک ځانونه په کورنۍ او ټولنو )ډلو( کې بیا تنظیموي. 

او د زیانمن شویو  ني ټولنېپه دې پړاو کې ګډوډي لږه او بنسټیزې اړتیاوې پوره شوې وي. په دې پړاو کې د مد

لپاره  ، د روغتیا د سیسټمونو د بیاودانولو، د قانون حاکمیت، خوندي توب او نورود ظرفیت د لوړولوخلکو 

 او د جګړې تحلیل او بیا رغاونه ترسره کیږي.  متمرکز کیدای شي

 څلورم پړاو: بیارغاونه او له سره پیاوړتیا

ا ډلې چې د ناورین له کبله بې ځایه شوې ښایې بیرته خپل وطن او سیمې ته د دې پړاو په بهیر کې. هغه کورنۍ ی

یا په یو نوي هیواد کې د پناه غوښتلو په لټه کې وي، کیدای شي چې پخپله بیرته راشي او یا هم د بیا  راوګرځي

ته د بیرته  ېمیشته کیدو د پالن په توګه وي. کیدای شي چې دغه پړاو د پراخو ټولنیزو بیارغاونو او ټولن

راګرځیدونکو د پراخ بیا ځای پرځای کیدو سره مشخصه شي. په دې پړاو کې کیدای شي چې مرستې او مداخلې 

 د نړیواله فعالیتونو څخه دولتی او مدني ټولنو ته ولیږدول شي. 

 د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي په بیړنیو او ترینګلو چاپیریالونو کې

پړاونو کې اکثراً سټ تاوتریخوالي ډولونه څرګندوي چې د بیړنیو حالتو په مختلو الندې معلومات د جنسیت په بن

 پیښیږي، که وسله وال ناورین وی او یا هم طبیعی آفت. 

 د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی چې د ناورین پرمهال د جګړې څخه مخکي موجود وي: 

 اخستنه د قدرتمندو اشخاصو له خوا ناوړه ګټه 

 جنسي سوداګري 

 سی تیری، د جنګیالیو په واسطه ډارولجن 

 د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي ډولونه د جګړې په مهال

  ،جنسي یرغل، ویره اچول د داړه مارانو، سرحدی ساتونکو او غلو په واسطه 

 د قاچاق لپاره نیول 

 د وسله والو لخوا یرغمل کول د جنسی تیري لپاره، غالمي 

 نه د بیځایه کیدو په شرایطو کېد جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي ډولو

 جنسي یرغل، استثمار، د صالحیت لرونکو لخوا ناوړه ګټه اخستل 

 د ماشومانو څخه جنسی ناوړه ګټه اخستل 

  کورنی تاوتریخوالی 

 جنسی تیری د لرګیو، اوبو او نورو شیانو د راټولولو په مهال 

 جنسي عمل د ژوندي پاتي کیدو لپاره 

  د بې ځایه کیدو په شرایطو کې له سره دود شي. خطرناکه دودونه کیدای شي 

 د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي ډولونه د بیرته ستنولو په مهال



 

17 

 

 جنسي ناوړه ګټه اخستل، د ماشومانو جالکیدل 

 د صالحیت لرونکو اشخاصو لخوا جنسي تیری 

 جنسی یرغل 

 بیارغاونې په مهالد جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي ډولونه د 

 رونکو لخوا ناوړه ګټه اخستلد صالحیت ل 

 جنسي سوداګري 

 جنسي تیری، د جګړه مارانو په واسطه ډارول 

 د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی د ژوند په پړاونو کې

حتي په یوه ټولنه کې پرته د کوم بشری بیړني حالت څخه ښځې او نجوني د خپل ژوند په اوږدو کې د جنسیت په 

الندې د جنسیت په بنسټ مواجه دي. خطر سره لوړ د مخامخ کیدو له  بنسټ تاوتریخوالی د ډیرو ډولونو

 هغه بیلګې دي چې معموالً د ښځو او نجونو د ژوند په پړاوونو کې پیښیږي.  تاوتریخوالي

کیږي د پوهیدو او مکالمې وړتیا د یادولو وړ ده چې وړې نجونې به د هغه حالت په اړه چې دوی ورسره مخ 

 .نې به هم خپل ټول ظرفیت و نشي ساتلیلویانلري او دا چې و

 زیږون څخه مخکېد جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي ډولونه د 

 د جنس په انتخاب سقط 

  وهل ټکول د امیندوارۍ په موده کې، چې په ښځه او د زیږون په السته راوړنو منفي احساساتي او

 فزیکي اغیزې درلودالی شي. 

 نسل د له منځه وړلو په زمینه کې( اجباري امیندواري )د بیلګې په توګه د 

 شیدو خوړو په موده کېد جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي ډولونه د 

 د ښځینه ماشوم وژنه 

 احساساتی ناوړه ګټه اخستنه 

 فزیکی ناوړه ګټه اخستل 

  ناانډوله السرسۍخوړو اودرملو ته 

 توب په مهالنجلید جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي ډولونه د 

 اجباري واده 

 کورنۍ د غړو او بیګانه خلکو له خوا جنسي ناوړه ګټه اخستل د 

 خوړو اودرملو ته ناانډوله السرسۍ 

 اجباري فحشا 

 زنا 
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 قاچاق 

 موده کېنوې بلوغ په د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي ډولونه د 

 اجباري واده 

  د مینې وعدې 

  یکې(معامله د شیانو او خدماتو په بدل کې )مثالً د زړو سړیو سره اړجنسي 

 د کورنۍ د غړو او بیګانه خلکو له خوا جنسي ناوړه ګټه اخستل 

 زنا 

 خوړو اودرملو ته ناانډوله السرسۍ 

 جنسی ځورونه 

 اجباري فحشا 

 قاچاق 

 پیغلتوب په موده کې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي ډولونه د 

 د صمیمي ملګري په واسطه ناوړه ګټه اخستنه 

 د میړه جنسي تیري 

 ارول او قتلونهد جهیز ناوړه ک 

 په کارځای کې جنسی ناوړه ګټه 

 جنسی ځورونه 

 جنسی تیری 

 د معیوبه ښځوڅخه ناوړه ګټه اخستل 

 زړښت په موده کېد جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي ډولونه د 

  د کونډو څخه ناوړه ګټه 

 د زړو څخه ناوړه ګټه 

د نورو کوم ناحیو سره کار لري؟  زه ولري؟اغی ټولنیزه عقلي روغتیا -رواني: کوم یو د دغو څخه به ډیره مباحثه

په مهال د تخصص کومې کچې ته په مختلفو پیښو کې اړتیا ده؟ آیا د اضافي مالتړ  ټولنیزه عقلي روغتیا -روانيد 

 غوښتنه وشي؟ کله؟

 دریمه موضوع: د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي الملونه او مساعد کوونکي فکټورونه
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 وه بنسټ تاوتریخوالي معنی، همدارنګه د هغه ډولونه او وقوعات په مختلفو شرایطاوس نو چې موږ د جنسیت پ

تشریح کړل، اوس یې اصلي الملونو او هغو فکټورونو ته کتنه کوو چې د  کې او د ژوند په مختلفو پړاوونو

 لپاره زمینه مساعدوي.  تاوتریخواليجنسیت په بنسټ 

 د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي ونه

شي. دا میتود یوه ونه رسم روښانه کولو او پوهاوی یوه الره داده چې  موضوع په بنسټ تاوتریخوالي د د جنسیت

 ساده الره ده.  تاوتریخواليپه سیمه کې ګټور دی، او د جنسیت په بنسټ  له ټولنې سره

یې  تودوخهټوله ونه د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي استازیتوب کوي. ریښې یې اصلي الملونه دي. هوا او 

د  یې ښاخونههم غټیږي.  ېهغوی د ونې د لوییدو سبب کیږي او ریښې یې نور –مساعدوونکي فکټورونه دي 

پاڼې د ژوندي قربانیانو، د هغو کورنیو او مختلف ډولونه دي چې واقع کیدالی شي.  تاوتریخواليجنسیت په بنسټ 

  ټولنې لپاره د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي پایلې دي. 

 یښېر

 ریښې اصلی الملونه دي.

د ټولنو د جنسي تبعیض سلوک او کړه وړه دي.  وړاندې اصلي الملونه د ښځو په تاوتریخواليد جنسیت په بنسټ 

موقفونو کې راولي، چې ښځې د په وصفی توګه دغه سلوک او کړه وړه ښځې او سړي د  قدرت په سختو دندو او 

د ښځو لپاره منل شوي جنسي مقررات او اجتماعي او اقتصادي  نارینه په پرتله د الس الندې موقف لري.

او د ښځو کار دغه نظریه چې سړي د تصمیم نیولو قدرت او په ښځو قدرت لري، پیاوړې  ارزښتونو کمښت

مرتکبین د امتیازونو، قدرت او په نورو د کنټرول په لټه  اعمالو په لړ کېد د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي کوي. 

دغه په سپکه کتل یا د بشري حقوقو، ډیموکراسي او د ستونزو د حل د سمو الرو څخه ناخبري کې وي. 

 له ادامې سره مرسته کوی.  تاوتریخواليناانډولتوب د جنسیت په بنسټ 

 تودوخه\هوا

 دوی پیریږدي چې ونه ډیره وده وکړي او ریښې یې لویې شي.  –فکټورونه دي  هوا او د تودوخه مرستندویه

ګڼ شمیر نور فکټورونه د ې ناانډولي او تبعیض د  د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي د ټولو ډولونو ریښه ده، کله چ

جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي په پراختیا او ډولونو باندې په ټولو شرایطو کې اغیزه کوي. په ناورین او ترینګلو 

تریخوالي خطر او زیانمن کیدنه ډیروالی شي. شرایطو کې دا ډول ډیر فکټورونه شته چې د جنسیت په بنسټ تاو

 بیلګې یې دادي. 

  .کورنۍ غالباً سره جالکیږي 

  .د پولیسو او روغتیایې چارو مرکزونه پوره پرسونل نه لري او یا هم هیڅ موجود نه وي 

 موجود وي.  چاپیریالمتداول  ، بې قانونۍ او د مجازاتو څخه پرتهد بشري حقوقو څخه د تیرې 

  شوې خلک په مرستې پورې تړلي وي او د ناوړه ګټې او استثمار لپاره مساعد وي. بې ځایه 

  او سرپناوې خوندي نه وي، کیدای شي ډیر بیراو بار په کې وي، په لرې پرتو مؤقتي ټولنې کیداي شي

 په کښې کې وي. خدماتو او آسانتیاوو کمښت  پوره سیمو کې وي، او کیدای شي چې د

 ښاخونه )څانګې(

نه د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي د بیالبیلو ډولونو معنی لري. د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي اعمال ښاخو

 کیدای شي په څلورو عمومی کټګوریانو وویشل شي. 

 اخستنه جنسي ناوړه ګټه 

 اخستنه فزیکي ناوړه ګټه 

 اخستنه احساساتي او رواني ناوړه ګټه 

  اخستنهاقتصادي ناوړه ګټه 
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 پاڼې 

 د پایلو حیثیت لري. جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي قربانیانو، د هغوی کورنیو او ټولنو لپاره د پاڼې د 

د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي پایلې اشخاصو او ټولنو ته ډیرې پراخې دي. په یاد ولرئ چې فزیکي پایلې لکه د 

اني پایلې لکه مالمتي او شرم؛ او جنسي مقاربت له الرې ساري ناروغۍ، نامطلوبه امیندواري؛ احساساتي او رو

د جنسیت په بنسټ ، چې نومونه مو واخستل خو بیا هم لږ دي. پایلې لکه جالوالی او رټل کیدلټولنیزې 

به په مشرح ډول وروسته په څلورم ماډیول کې تشریح شي. په بیړنیو شرایطو هر ډول دغو پایلو  تاوتریخوالي 

سرچینې به د رواني مالتړ او د رواني روغتیا وړاندې غبرګون، او نورې کې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي په 

 اجزاو ته مختصې شي. 

 د قضیې څیړنهد لومړي ماډیول 

سمدالسه د راځئ چې د دغه ماډیول لپاره د یوې قضیې د څیړنې د آزمویلو په واسطه ځینې مفاهیم و کاروو. 

 د خو کله چېسړی په وسوسه کې اچوي.  و خواته تګفکر کولجنسیت په بنسټ تاوتریخوالي د الرو په اړه 

او د هغې د کورنې لپاره  )آزاده( قضیې څیړنه ولولئ او فعالیتونه بشپړ کړئ، په سر کې هڅه وکړئ چې د آزادې

 شرایطو په محرکاتو د هغه څه په رڼا کې چې تاسو همدا اوس زده کړي، ځان پوه کړئ. د 

 آزاده او کورني یې

ناامنه ل مور او پالر او کوچنیو وروڼو او خویندو سره په یو ده. تر دا ورستیو پورې آزاده د خپکلنه  ۱۷آزاده 

، د هغې مور د کور، پخلي او کورنۍ دهآزادې کورنۍ یوه پالرواکه، او دودیزه جنسی دندو ځای کې اوسیده. د 

سره له دې عاید راوړونکی دی. ماشومانو د پاملرنې مسؤلیت لري او پالر یې تصمیم نیوونکی او د کور اصلي 

چې کورنۍ غریبه ده، آزاده د نورو بیځایه شویو ماشومانو سره وتوانیده چې ښوونځي ته والړه شي. درې اوونۍ 

ترتیب مخکې د آزادې پالر هغې ته وویل چې هغه نو نور د هغې د پاملرنې وړتیا نه لري او د هغې لپاره یې 

 ۍ سره چې د هیواد په نسبتاً خوندي سیمه کې اوسیږي، ژوند وکړي. نیولی چې د هغه د تره زوی له کورن

کلن سړی چې په دې نږدې وختو کې یې خپله ښځه له السه ورکړې او هغوي یو چا ته اړتیا لرې  ۴۲د کورنۍ 

و هوساینه وي. آزاده ډیر ژر دغه سړې ته واده شوه اچې د ماشومانو څخه ساتنه او پالنه وکړی، او د پالر لپاره 

 يسړنوموړي هغه یې خپل کور ته راوستله، د خپلې کورنۍ څخه درې ساعته لرې. په لومړۍ شپه په آزادې 

و بیاځلي. د دوه اپه هغې سبا سهار بیا جنسی تیری وکړ، په بله شپه بیا او هره ورځ بیا  يجنسی تیری وکړ. سړ

وکړه چې اجازه ورکړي چې  غوښتنه ېاو د هغه څخه یاوونیو زغم څخه وروسته، آزادې خپل پالر ته ولیکل 

 بیرته کمپ ته راشي. آزادې سمدالسه د خپل پالر ځواب تر السه کړ: 

تاسي پوهیږي  –یر خفه شوم. هیله ده ماته بیا داسې شیان و نه لیکې زه ستا د لیک په لوستلو ډزما ګرانې آزادې. 

موضوع چې تاسو له ما سره شریکه کړې  چې لیک څنګه له دې ځایه ځی او د نورو خلکو کورونو ته ځي. هغه

ده ستا او ستا د میړه ترمنځ ده، اوس تاسو یوه میرمن یاست، آزادې، د هغو مسؤلیتونو سره چې یواځي یوه 

میرمن یې پوره کوالی شي. هغه ښه سړی دی او د تاسو لپاره کور او زموږ لپاره یو څه پیسې چمتو کوالی شي، 

اسو له دغه سړې سره په واده کولو د خپلې کورنۍ سره مرسته وکړه، آزادې. ځکه خو موږ ژوندې پاتي یو. ت

 هیله ده چې د دا ډول غبرګون له الرې د خپلې کورنۍ سپکاوی و نکړئ. 

آزاده خفه او ډاره شوې ده. هغه احساس کوي چې د سړې په کور کې بنده پاتې او نه پوهیږي چې څه وکړي. 

 ره ورته پاتې وي. هغه احساس نه کوی چې کومه بله ال

 د قضیې څیړنه -د لومړي ماډیول لنډه آزموینه

راځئ چې د آزادې قضیه د هغو مفاهیمو په پام کې نیولو سره وڅیړو چې د دغه ماډیول په پیل کې مو  .1

ټول  ؟م څرګند وویتکرار کړل. په دغه څیړنیزه قضیه کې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي کوم الندې مفاه

 ه نښه کړئ. سم ځوابونه پ

 د آزادې بشري حقوقو ته درناوی .أ

 ټولنیز فشار .ب

 د قدرت څخه ناوړه ګټه اخستنه .ج
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 زیان .د

شوی.  نیسي چې په دغه سناریو کې پرې بحثبیا، د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي هغه کټګوري په پام کې و .2

 کئ: سمون لري وټا هیله ده د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي ټولې هغه کټګوریانې چې د آزادې له کیسې سره

 اخستنهجنسي ناوړه ګټه  .أ

 اخستنه فزیکی ناوړه ګټه .ب

 احساساتي او روانی ناوړه ګټه اخستنه .ج

 اقتصادي ناوړه ګټه اخستنه .د

 څه فکر کوي چې د آزادې د ناوړه ګټه اخستلو اصلی الملونه به کوم وي؟ .3

 د آزادې دینې پس منظر او د اړینو روغتیایی تعلیماتو کموالي .أ

 نډولي او د آزادې بشري حقوقو ته لږ درناوید جنسیت ناا .ب

 کمزوري ښوونځيبې ځایه کیدل او  .ج

تمثیلوي. په دغه قضیه د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي په ونه کې پاڼې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي پایلې  .4

 کې د آزادې څخه د ناوړه ګټې اخستنې ټولې شونې یا ممکنه پایلې په نښه کړئ: 

 پایلېناوړه روغتیایې  .أ

 اقتصادې تړاو د هغې په میړه  .ب

 مخکې له وخته امیدواري .ج

 خپګان یا ډپریشن .د

په څیړنیزه قضیه کې مساعد کوونکي فکټورونه موجود وو )د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي په ونه کې یې د  .5

د  په نښه کړئ چې څه او ټول هغه بیرته قضیې ته والړ شئهوا او تودوخې حیثیت درلود، او داسې نور(. 

 آزادې له حالت سره سمون خوري. 

 د آزادې زړه راښکونکې څیره .أ

 د کورنې تړل کیدل په مرسته د مرستندویه ادارو څخه .ب

 د کورنۍ ناامنه چاپیریال .ج

 د سړې په الکولو اخته کیدنه .د

د آزادې د پوهې کموالی د هغې د بشري حقوقو په اړه ) او د هغې د مهارت کمزورتیا د خپلو  .ه

  لپاره( حقوقو څخه د فاع

 مبارک!

 تاسو دا ماډیول بشپړ کړ. 

 اوس باید تاسو وکوالی شي...

  تعریف کړی تاوتریخواليد جنسیت په بنسټ 
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 )د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي اړونده مفاهیم تشریح کړئ )لکه تاوتریخوالی، زیان، قدرت 

 ې ډیر ک افغانستانې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي د معمولو کټګوریانو نومونه واخلې او هغه چ

 اغیزمن کړي. 

  اصلي الملونه وپیژنئ تاوتریخواليد جنسیت په بنسټ 

  پایلې و پیژنئ تاوتریخواليد جنسیت په بنسټ 

 اوس تاسو کوالی شئ چې دویم ماډیول ته پرمخ والړ شئ
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 دد لومړي ماډیول د ځوابونو کلی

 تاوتریخوالی  –د خپلې پوهې آزمویل 

ونو کې چې وسله وال خلک د جګړې له ګډوډۍ څخه ګټه اخلي ترڅو په غیرمشخص ډول د په داسې حالت .1

ښځو سره زنا وکړي، دوی معموالً ښځې په زوره اړ کوي چې جنسي اعمال پرته د دوی د خوښې څخه 

 ترسره کړي. د څه شي یوه بیلګه ده )ټول سم ځوابونه په نښه کړئ(

 د بشري حقوقو څخه سرغړونه .أ

 ستنهاخ ناوړه ګټه .ب

 آګاهانه رضایت .ج

 دا د بشري حقوقو څخه د تیرې او ناوړه ګټه اخستې یوه بیلګه ده. : الف سم دی، ځواب

 څخه خبرې کوی، موخه مو فزیکی تاوتریخوالی دی.  تاوتریخواليسم یا غلط: کله چې د  .2

   سم 

  ناسم 

ه ګټه اخستنه، ډارول، یا فشار هم کې فزیکي، احساساتی، ټولنیز یا اقتصادي ناوړ تاوتریخواليپه   -ناسم  ځواب:
شاملیږي. تاوتریخوالی کیدای شي پرانستی د فزیکي تیرې په بڼه یا د وسلې په واسطه د یو چا ویرول وی؛ 

 نورو ډولونو وي. په کیدای شي چې ډیر پټ د استثمار، د روانی او ټولنیزو تهدیدونو یا 

 سم ځوابونه په نښه کړئ(.تاوتریخوالی په ګڼو ډولونو کې څرګندیدالی شي )ټول  .3

 فزیکی یرغل .أ

 اخستنه روانی یا احساساتی ناوړه ګټه .ب

 اخستنه ټولنیزه یا اقتصادي ناوړه ګټه .ج

 دا ټول د هغو الرو  بیلګې دي چې تاوتریخوالی کوالی شې په کې څرګند شي.  –ځواب: الف، ب او ج 

 طالحاتمفاهیم او اص تاوتریخواليد جنسیت په بنسټ  –د خپلې پوهې ارزونه 

د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی د مفاهیمو او اصطالحاتو په اړه چې څه پوهیږئ هغه یو ځل بیا تکرار کړئ. 

 الندې سناریو ولولئ او اړونده پوښتنو ته ځواب ورکړئ. 

یوه بیځایه شوې ښځه د خپلو درې ماشومانو سره د وسله والې جګړې له سیمې څخه تښتي او د تالشي یوې 

رسیږي. ښځه د خپلې کورنۍ او ټولنې څخه جال کیږي، هغه د پوستې بلې خواته په ښار کې  د پناه پوستې ته 

ځاي په لټه کې ده. وسله وال شخص د نوموړي ښځې څخه پیسې غواړي )د پوستې څخه د تیرو لپاره اجرت 

پیسې نه لري او د رشوت غوښتنه کوي(  ترڅو د پوستې څخه بلې خواته تیره شي. ښځه وایې چې  بلکهنشته، 

هیڅ قیمتي شی هم نشته چې هغه ته یې ورکړي. وسله وال شخص ورته وایي چې که د ده سره جنسي مقاربت 

وکړي نو د پوستې څخه د تیریدو اجازه به ورکړي. ښځه موافقه کوي. سړی ډیر بدرنګه او خشن دی او کله چې 

 پلو ماشومانو په مخکې و نه ژاړي. دخول ترسره کوي ښځه د درد احساس کوي. هغه هڅه کوي چې د خ

 آیا ښځه د جنسي مقاربت سره موافقه وه؟ .1

  هو 

 نه 
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ښځې موافقه نه درلوده. په داسي شرایطو کې چې د جبر کوم ډول )فزیکی تاوتریخوالی، ډارول او  –نه ځواب: 

 . ، موافقه اعتبار نه لريويکارول شوی داسی نور( 

 یوه پیښه ده؟ تاوتریخواليآیا دا د جنسیت په بنسټ  .2

  هو 

 نه 

یوه بیلګه ده. سړې د خپل زور څخه ناوړه ګټه واخسته ترڅو په  تاوتریخواليدا د جنسیت په بنسټ  –هو  ځواب:

 جنسی معامله ورسره وکړي او د تالشي د ځای څخه تیر شي.  چېښځه زور راوړي 

 ښه ده؟یدا پیښه ولي د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي یو پ .3

 وال شخص او د ښځې د قدرت په نامساویانه توازن والړه ده. دا پیښه د وسله  .أ

 د ښځې لپاره دردناکه وه .ب

 د ښځو په بشري حقوقو تیری دی .ج

 هغه د جنسی مقاربت لپاره خپله موافقه کوي.  .د

 د قوې کارول هم په کې شامل دي.  .ه

ه توازن له کبله چې د دا پیښه د وسله وال سړې او ښځې ترمنځ د قدرت ناانډول -الف، ب، ج، او هـ   ځواب: 

ښځې د ښځې د زیان المل کیږي، د ښځې په بشري حقوقو تیری کیږي او د قوې څخه ناوړه ګټه اخستل کیږي. 

 جنسی تیري لپاره رضایت نه درلود. 

 د قضیې څیړنه -د لومړي ماډیول لنډه آزموینه

غه ماډیول په پیل کې مو راځئ چې د آزادې قضیه د هغو مفاهیمو په پام کې نیولو سره وڅیړو چې د د .1

م څرګند وو. ټول یتکرار کړل. په دغه څیړنیزه قضیه کې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي کوم الندې مفاه

 سم ځوابونه په نښه کړئ. 

 د آزادې بشري حقوقو ته درناوی .أ

 ټولنیز فشار .ب

 د قدرت څخه ناوړه ګټه اخستنه .ج

 ځورونه .د

بشري حقوقو ته درناوی نه کیږي. آزاده د ټولنیز فشار الندې  په دغه سناریو کې د آزادې –ب، ج، د  ځواب:

راځي ترڅو د زاړه سړي سره واده وکړي. همدارنګه آزاده د خپل پالر او نوې میړه لخوا د قدرت د ناوړه ګټه 

اخستلو سره مخامخ کیږي. په پای کې آزاده د جنسي تیرې له کبله د فزیکي، احساساتي او روانی ځوریدنې سره 

 مخ کیږي. مخا

شوی.  یو کې پرې بحثبیا، د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي هغه کټګوري په پام کې ونیسي چې په دغه سنار .2

 هیله ده د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي ټولې هغه کټګوریانې چې د آزادې له کیسې سره سمون لري وټاکئ: 

 اخستنهجنسي ناوړه ګټه  .أ

 اخستنه فزیکی ناوړه ګټه .ب
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 وانی ناوړه ګټه اخستنهاحساساتي او ر .ج

 اقتصادي ناوړه ګټه اخستنه .د

زنا د جنسي ناوړه ګټه اخستلو یو ډول دی. آزاده هره ورځ د خپل نوې میړه لخوا ترجنسی  –الف، ج ځواب: 

تیري الندې راخی. همدارنګه آزاده د احساساتي او رواني ناوړه ګټه اخستلو سره مخامخ کیږي: هغې نه 

ه واده وکړي، چې خفه او ډاره شوې ده، او اوس احساس کوي چې د دغه سړې غوښتل چې له دغه سړي سر

په کور کې بنده پاتې ده. سره له دې موږ باید په پام کې ونیسو چې آزاده د فزیکی ناوړه ګټه اخستې سره هم 

په څیړنیزه قضیه کې نه وو تشریح شوی، د  تاوتریخواليمخامخ شوې ده، دغه ډول د جنسیت په بنسټ 

غه د پخپله له اقتصادې ناوړه ګټه اخستنې سره مخامخ شوې ې د څیړلو څخه داسي شواهد نشته چې هقضی

 وي. 

 څه فکر کوي چې د آزادې د ناوړه ګټه اخستلو اصلی الملونه به کوم وي؟ .3

 د آزادې دینې پس منظر او د اړینو روغتیایی تعلیماتو کموالي .أ

 لږ درناوید جنسیت ناانډولي او د آزادې بشري حقوقو ته  .ب

 بې ځایه کیدل او کمزوري ښوونځي .ج

د جنسیت ناانډولتیا او د آزادې بشرې حقوقو ته نه درناوی د آزادې د ناوړه ګټه اخستل کیدو اصلی  –ب  ځواب: 

 الملونه دي. 

د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي په ونه کې پاڼې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي پایلې تمثیلوي. په دغه قضیه  .4

 آزادې څخه د ناوړه ګټې اخستنې ټولې شونې یا ممکنه پایلې په نښه کړئ:  کې د

 ناوړه روغتیایې پایلې .أ

 تړاواقتصادې په میړه  د هغې  .ب

 مخکې له وخته امیدواري .ج

 خپګان یا ډپریشن .د

 دا ټول د آزادې د ناوړه ګټه اخستل کیدو شونې منفي پایلې دي.  -ټول  ځواب:

ي فکټورونه موجود وو )د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي په ونه کې یې د په څیړنیزه قضیه کې مساعد کوونک .5

هوا او تودوخې حیثیت درلود، او داسې نور(. بیرته قضیې ته والړ شي او ټول هغه په نښه کړئ چې د 

 آزادې له حالت سره سمون خوري. 

 د آزادې زړه راښکونکې څیره .أ

 هد کورنې تړل کیدل په مرسته د مرستندویه ادارو څخ .ب

 د کورنۍ ناامنه چاپیریال .ج

 د سړې په الکولو اخته کیدنه .د

د آزادې د پوهې کموالی د هغې د بشري حقوقو په اړه )او د هغې د مهارت کمزورتیا د خپلو حقوقو  .ه

  څخه د فاع لپاره(
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د کورنۍ هغه مساعد کوونکي فکټورونه چې په دغه قضیه کې ذکر شول عبارت دي له:  -ب، ج، هـ ځواب: 

تړل کیدل په بهرنۍ مرسته، د کورنۍ ناامنه چاپیریال او د آزادې د پوهې ټیټه کچه د هغې د بشري حقوقو  تکیه یا

  .په اړه )او د هغې د مهارت کمزورتیا د خپلو حقوقو څخه د فاع لپاره(
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 کاري چوکاټ )تشخیص( دویم ماډیول: د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي د په ګوته کولو

 3 ................................................................................................................ زهیسر ولډیما میدو د

 3 ..................... ټچوکا کاري کولو وتهګ په د خواليیتاوتر ټبنس په تیجنس د ېک ویښپ وینیړب په: ولډیما میدو

 3 ....................................................................................................................اتیمحتو ولډیما د

 3 ................................................................................................................ ېموخ ولډیما میدو د

 3 ................................................................................................................................ نهیزم

 3 .......................................................................................................................... والړین

 3 ....................................................................................................................... افغانستان

 4 ....................................................................................... ټچوکا یکار ېمداخل د: وعموض ړۍلوم

 4 ............................................................................................................ الره ټبنس په حقوقو د

 4 .......................................................................................................... الره ګپرمخت د ېولنټ د

 5 ........................................................................................... الره تمرکز – شویو ېپات ژوندني په

 5 ........................................................... اصول ېونښالر د او الره تمرکز – شوي ېپات ژوندي په

 6 ...................................................................................................................... توبیخوند

 6 ......................................................................................................... رازساتل ای تیمحرم

 6 ......................................................................................................................... یدرناو

 6 .................................................................................................... ضیتبع عدم ای ضیتبع نه

 6 ............................................................. ېالر یخوالیتاوتر ټبنس په تیجنس د – ارزونه ېپوه ېخپل د

 7 ............................................................................................. ونګغبر او یویمخن: موضوع مهیدو

 7 . .ودونهښالر( یټېکم دائمي ېادار والهړین د) IASC هړا په خواليیتاوتر ټبنس په تیجنس د – ونګغبر ږل ولوټتر

 7 .............. کتنه سره رځی په ته ودونوښالر عملي خواليیتاوتر ټبنس په تیجنس د یټېکم ېدائم ېادار والهړین د

 8 .............................................................................................................................. ایروغت

 8 ...................................................................................................................... خدمات زیولنټ

 8 ............................................ تونهیفعال ديیکل لپاره وخدمات زویولنټ او ایيیروغت د سم سره ودونوښالر  د

 10 ................................................................................... (الصحه حفظه) ساتنه ایروغت او اوبه

 11 ......................................................................................... ونهړجو پالن ېمیس د او سرپناه

 11 .............................................................................................. هیتغذ او توبیخوند وړخو د
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 11 ............................................................................................................ روزنه او وونهښ

 11 .......................................................................................................................... ساتنه

 11 .......................................................................................................... يږهمغ: موضوع مهیدر

 11 ................................................................................................................... يږهمغ زهیولټ

 12 ..................................................................................................... يږهمغ کچه زهیا مهیس په

 12 ....................................................................ولنهټ خواليیتاوتر ټبنس په تیجنس د افغانستان د

 12 .......................................................................................................... يږهمغ یښېپ ېفرد د

 13 ............... (یصویتشخ) کوي وتهګ په ېک طویشرا وینیړب په یخوالیتاوتر ټبنس په تیجنس د ېچ فعاالن هغه

 13 ..................................................................................................................... ولنهټ والهړین

 13 ...................................................................... :دي ولډ ېالند په فعاالن خهڅ ېولنټ والهړین د

 13 .................................................................................................................. حکومت\دولت

 13 ........................................................................................................................ ولنهټ ېمدن

 13 .................................................................................................................. ولنهټ زهیا مهیس

 13 ......................................................................... کول يړاویپ تیمالک او ۍمشر ېزیا مهیس د

 14 ....................................................................................................... نهیآزمو هډلن ولډیما میدو د

 15 .............................................................................................................................. :مبارکي
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 د دویم ماډیول سریزه

 د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي د په ګوته کولو کاري چوکاټپه بیړنیو پیښو کې دویم ماډیول: 

 اوس نو چې موږ د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي اصلي مفاهیم په بیړنیو شرایطوکې تکرار کړل، راځي چې د

جنسیت د چې پوهیدل یې د دې لپاره اړین دي چې رو تشری  پیل کړو کاری چوکاټ او ځینو نورو کلیدو الهغه 

  په سمه او اغیزمنه توګه ډیزاین شي.  خنیوي او غبرګونې اقداماتپه بنسټ تاوتریخوالي د م

 د ماډیول محتویات

او په  ته د رسیدو درې اصلې الرې تشری  کوي: په حقوقو والړه، د ټولنې پرمختګدغه ماډیول اغیزمنو اقداماتو 

  د تمرکز الرې. (survivorژوندي پاتې شوي )

ي چې تمرکز به یې په عمومی توګه په روغتیایی وورپسې دغه ماډیول د څو سکټوریزه اقداماتو لنډه کتنه ک

د مداخلو یا اقداماتو لپاره سیسټمونو او سکټور او په ځانګړې توګه په رواني روغتیا او رواني ټولنیز مالتړ وی. 

او د ادارو ترمنځ همږۍ، او همدارنګه د ترټولو لږو متوقعه فعالیتونو ته لکه څنګه چې د په بشری  معیارونو

الرښود کې دي او په افغانستان کې نورو د  IASCشرایطو کې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی اقداماتو په 

 . نور پرمختګ المل کیږيکې د پړاو ، چې په راتلونکي ګوريوسایلو ته السرسی وړ 

باآلخره، دغه ماډیول په لنډه توګه د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي څخه د ښځو او نجونو د خوندي کولو لپاره د 

مالکیت په پیاوړي کولو ګورې، چې د سیمه ایزې مشرۍ او هغو خلکو ته اړین تغیر د کلیدي سرچینې په توګه 

 باندې ټینګار کوي.

 د دویم ماډیول موخې

 کې به ګډونوال و کوالی شي چې:  د دغه ماډیول په پای

هغه اصلې تګالرې وپیژني چې زموږ کار اغیزمن کوي ترڅو د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي مخنیوی وکړو او 

 څرګند کړي. کې غبرګون  چاپیریالنګلي یاو په تر بیړنی غبرګون په ټولو پړاونوپه هره کچه او د 

د جنسیت  یا نړیواله ادارې دایمې کمیټې  IASCد  به تشری  اود جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي د همغږي موخه 

 . وکړيمالتړ  وخپل منځ فعالیتون ګټه واخستالی شی ترڅو د ادارې د الرښود څخهپه بنسټ تاوتریخوالي 

 وکاروالیی شئ.لپاره چوکاټ او د حقیقي ژوند څیړنیزې قضیې د پوهاوي  يد دغه کار

 زمینه 

 نړیوال

، نړیواله د کتلوي جنسي تیري راپورونو سره مړیو پورې، په بوزنیا، راوانډا او کوسوو کېلسیزې ترلو ۱۹۹۰د 

ټولنې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي ته په فعاله توګه د بشري هڅو د غبرګون د یو جز په توګه غبرګون ښکاره 

شول. ډیرو فعاالنو د څیړنو، هم په سیاست او هم په عمل کې مهم پرمختګونه ترسره  په سیمهکاوه. په پایله کې 

وکالت، د ښو کارونو او معیارونو په پیژندنه او د الرښودنو او وسایل د جوړولو  لپاره د ځیرمو مرسته وکړه، 

 ترڅو د اغیزمن مخنیوی او غبرګون مالتړ شي. 

 افغانستان 

یړنې موافقه لري چې د کې د اوسیدونکو ښځو لپاره، د شمیر تائیدول ستونزمن دي، خو ډیرې څ افغانستانپه 

کې پراخ  افغانستانجنسیت په بنسټ تاوتریخوالی، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو په مقابل کې تاوتریخوالی په 

غوره  ه بڼهټولنې ټولې څانګې ترې اغیزمنې دی. کیدای شي د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی بل افغاندی او د 
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جنسی استثمار، کورنی تاوتریخوالی او همدارنګه دودیزه خوالی، کړي، لکه فزیکي، رواني او جنسی تاوتری

اکثراً ورڅخه سترګې پټیږي او په بدلون نه منونکو قانونی اصولو باندې والړې دي چې د  چې خطرناکه رواجونه

 د ټیټ حالت امر کوي. ښځو لپاره په ټولنیزه کچه 

و ترینګلو شرایطو کې  د جنسیت په بنسټ بیړنیو، اپه په نړیواله توګه دغه هڅې د دې المل شوې چې 

په چوکاټونه، الرې او ماډلونه را منځ ته شي او د ګڼ شمیر سکټورونو ي تاوتریخوالي د په ګوته کولو لپاره کار

ټولو  پهاغیزمنې همغږی او همکاري پورې تړاو لري. دغه کاری چوکاټونه په فردی او ټولنیزو حقوقو باندې او 

 د هغوی حقوق پیاوړی او ورڅخه دفاع کوي.  هغو هڅو والړ دي چې

 لومړۍ موضوع: د مداخلې کاری چوکاټ

 په بیړنیو شرایطو کې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي د ښې پیژندنې لپاره د فعاالنو څخه غوښتنه کوي چې: 

 د اغیزمنو خلکو حقوق پیاوړي او وساتي )په ځانګړې توګه ښځې او نجونې(

 اخله وکړي چې تر پښو الندې شوي. په هغو حقوقې کې د مد

و د پوره کولو او هم د حقوقو د درک کولو لپاره اړتیاو هم دهغو خلکو چې د تاوتریخوالی سره مخامخ شوي 

 خدمات او مرسته چمتو کړي. 

 د حقوقو په بنسټ الره

ه چې د اقداماتو د خپل روانشناسی کاری چوکاټ مالتړ کول د مخنیوي او غبرګون د برنامې جوړولو یوه لړۍ د

 ې تړاو لرې. ي غبرګون د ټولو پړاونو په بهیر پورپه هره کچه پورې او د بیړن

 د دغو الرو څخه چې لومړی پرې بحث کوو د حقوقو په بنسټ الره ده. 

 په ګوته کړي، د ښځو ید حقوقو په بنسټه الره هغه ده چې په بیړنیو شرایطو کې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوال

 حقوق د بشري حقوقو په توګه وپیژنی او ټولې ذیدخله مراجع مجبوروي چې:   نجونواو

څخه د د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی اجنډا وساتي )د هغوی و او نجونو حقوق په ټولو مواقعو کې نړیواله د ښځ

 آزاده ژوند کولو حق په ګډون(. 

 د ښځو او نجونو حقوق پیاوړي، خوندي او عملي کړي. 

 ه بنسټ الره: د حقوقو پ

 د نړیواله بشري حقوقو او بشري قانون په بنسټ والړه ده. 

 ډیر فعاالن او ذیدخله مراجع په کې را ښکیلوي. 

په یو هیواد یا ټولنه کې د سیاسی، قضایي، ټولنیزو او کلتوري اصولو او ارزښتونو لپاره د کار او  پیژندلو 

 غوښتنه کوي. 

 د پیاوړتیا لپاره هڅه کوي. و د ټولنو ااو  ژوندي پاتې شویود 

 د ټولنې د پرمختګ الره

د ټولني د پرمختګ الره په دې لټه کې ده چې افراد او ټولنه د دوی د اړتیا وړ پوهې، ځیرمو او مهارتونو له 

الرې پیاوړي کړي ترڅو د دوی په پخپلو ټولنو کې په ټولنیزو او جنسي اړیکو کې ګټور بدلون راولی ترڅو د 

 په ښه توګه په ګوته کړي.  یخوالیبنسټ تاوتر جنسیت په
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او عدالت د ټولنو سره د کار په پایله  دلوندا ده چې په ټولنه کې ټولیز ب هد ټولنې د پرمختګ د الرې اصلې موخ

 کې راولي. 

 د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی په اړه د هغوی اړتیاوې، فرصتونه، حقوق او مسؤلیتونه معرفي کړي. 

 ه بنسټ تاوتریخوالي د پیژندلو لپاره پالن، نظم او عملي کار وکړي. د جنسیت پ

 ارزونه کوي.  شوي عملی کار د ګټورتوب او اغیزو د ترسوه

 الرهتمرکز  – شویو ژوندني پاتېپه 

 تمرکز الره ده. د  –شویو  ژوندي پاتېوروستی الره چې بحث پرې کوو د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی په 

مرستو په د شویو د پیاوړتیا هڅه  ژوندي پاتېتمرکز الره د  –نسټ تاوتریخوالی په ژغورل شویو د جنسیت په ب

شوي فرد،  ژوندي پاتېد هر تمرکز الره  -هغه په راوستلو سره کوي. په ژغورل شویو\مرکز کې د هغې 

شوي  ژوندي پاتېد همدارنګه دغه الره په بر کې نیسي.  فزیکی، رواني، احساساتي ټولنیز او معنوی اړخونه

کلتوري او ټولنیزه تاریخچه او همدارنګه هغه څه چې د ده په ژوند کې پیښیږي چې د بیارغاونې مالتړ او آسانتیا 

 ورته برابروي، په پام کې نیسي 

 تشخیصوی چې: تمرکز الره  –په ژوندي پاتې شوې 

 ي(لر )ځانته ځانګړتیاوې ځانته ځانګړتیاوې لري څوکهر 

ته  سیت په بنسټ تاوتریخوالي په مقابل کې ځانته غبرګون څرګندوي او په پایله کې به ځانهر څوک د جن

 اړتیاوې ولري. 

 پیاوړتیا، ځیرمې او د ستونزې څخه د وتلو میکانیزمونه  لري. ه ت هر څوک ځان

چې ، او هغه څخه چې په هغوي پیښ شويپوه شي، هر څوک حق لرې تصمیم ونیسي چې څوک باید په هغه څه 

 وروسته به پیښ شي. 

 تمرکز الره او د الرښونې اصول –په ژوندي پاتې شوي 

تمرکز الره ډاډ ورکوي چې ژوندی پاتې شوی کوالی شي د الندې خدماتو په ګډون،  –په ژوندي پاتې شوي 

 مناسبو، د السرسی وړ او د ښه کیفیت خدماتو ته السرسی ولري: 

 روغتیایي پاملرنه

 تړرواني او ټولنیز مال

 امنیت

   ي خدماتقضای

اوکار لري، وړ سلوک، پوهه او سرپه دې پورې اړه لرې چې څوک نیغ په نیغه عرضه با کفایته د خدماتو 

 تمرکز الرې تطبیق د خوندیتوب د اصولو د الرښود عملی کول، محرمیت –په ژوندي پاتې شوي رتونه لري. مها

  ، درناوی او نه نبعیض په بر کې نیسي.)رازساتل(
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 خوندیتوب

خوندیتوب او امنیت  ،د ژوندي پاتې شوي او نورو لکه ماشومان او هغه څوک چې له هغې سره یې مرسته کړې

باید د ټولو فعاالنو لپاره لومړني لومړیتوب وي. هغه کسان چې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي یا د ناوړه ګټه 

سره د  چاپیر د نورو کسانو له خوا د نور تاوتریخوالي اخستلو یوه پیښه رسوا کوي، د مرتکب یا مرتکبینو یا د

 په لوړ خطر کې دي.  مخامخ کیدو

 محرمیت یا رازساتل

د راز ساتل خپله کیسه چاته وکړي او چاته یې و نه کړي.  باور منعکس کوی چې خلک حق لري محرمیت هغه

ریښتوني رضایت څخه نه  شخص دپام وړ  په دې معنی ده چې هیڅ معلومات په هیڅ وخت کې،هیچا ته پرته د

 پورته بیایی. افشا کیږي. محرمیت خوندیتوب، باور او پیاوړتیا 

 درناوی

ټول تر سره شوې فعالیتونه باید د ژوندي پاتي شوې انتخاب، هیلو، حقوقو او وقار ته په درناوی سره پرمخ والړ 

 شي. 

 نه تبعیض یا عدم تبعیض

د هغه سن، توکم، دین، ملیت، قوم، جنسي سمت یا  چې پرته له دې ه درملنهژوندي پاتې شوي باید انډولیزه او سم

 . ترالسه کړي نورې ځانګړتیاوې په پام کې ونیول شي،

 د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی الرې –د خپلې پوهې ارزونه 

باندې په  د شخړو په سیمه کې، رسنۍ راپورونه ورکړل چې په دوه پیغلو نجونو د بیځایه شویو د کمپ څخه د

ګودر کې جنسي تیری شوی دی. د ملګرو ملتونو څلور ادارې چې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي کې ډیرې 

ښکیل دي سمدالسه سیمې ته ځي ترڅو د نجونو مرسته وکړي. هره اداره الړه چې د نجونو سره مرکه وکړي او 

ا هغوي سره یوځای ولیدل ترڅو داسي بیهرې ادارې په اوږدو سره د هغو سره خبرې وکړې چې څه پیښ شول. 

ټول اړونده د غبرګون عملي پالن جوړ کړي چې نجونو ته بیړنۍ او اوږدمهاله، بشپړه مرسته برابره کړي چې 

 سکټورونه لکه روغتیا، رواني ټولنیزه، امنیتي او قضایی سکټورنه په کې شامل وي.

تاوتریخوالي د پیژندلو د کومو الندې الرو څخه  د جنسیت په بنسټکې په دغه سناریو کې په بیړنیو شرایطو 

 تیری شوی وو. 

 په بنسټ الره –د حقوقو 

 پرمختګ الره –د ټولنې 

 تمرکز الره –په ژوندي پاتي شوي 

 )ځواب: ټولې الرې(

په دغه سناریو کې د ملګرو ملتونو استازو ادارو د دغو نجونو حقوق په پام کې ونه نیول، خو د هغې پرځای 

د مخه پوهیږي. همدارنګه هیچا د ښځو له سیمه ایزو  ډلو یا نورو  ې و ګڼله چې د هغوي په اړتیاوو الاسهغوي د

جونو د پایداره عمل په پام کې وساتي چې دغه حالت د هم د نداسي ټولنیزو فعاالنو سره مشوره و نکړه ترڅو 

ړي. باآلخره د نجونو څخه په کراتو کراتو پیاوړي کولو د یوې الرې په توګه څرګند ک خوندیتوب او هم د ټولنې د

د هغو خپلواکي ته تیری او  ړه پوښتنې کول د هغوي په محرمیت یا راز ساتنه باندې ښکارهد هغوي د کیسي په ا

  د اصلي عنصر بنسټ یې وران کړ. تمرکز د الرې –د په ژوندی پاتي شوي لږ درناوی دی. له دې کبله 
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 ن دویمه موضوع: مخنیوی او غبرګو

 مخنیوی او غبرګون ګڼ سکټوریزه مداخالت یا اقدامات دي. 

 د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی تشخیصول پیچلې او څواړخیزه مسئله ده. 

 پروګرامونه په الندې ډول دي: د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي اغیزمن 

 ص له الرېد تاوتریخوالي څخه مخنیوی د هغو د اسبابو او مساعد کوونکو فکټورونو د تشخی

 داسی غبرګون چې د ژوندي پاتی شوی اړتیاوې پوره کړي.  یې د تاوتریخوالي او پایلو سره

ګڼ سکټوریزه عمل غوښتنه کوي، په داسي حال کې چې هر فعال د جنسیت په په دغه ساحه کې ښه فعالیت د 

و پوهیږي. د روغتیا فعاالن په بنسټ تاوتریخوالي د مخنیوي او غبرګون په هکله پخپلو ځانګړو دندو او مسؤلیتون

 مخنیوي، همدارنګه په غبرګون، د تشخیص، مالتړ او د قربانیانو د لیږلو په ګډون کلیدي دنده لري. 

نړیواله ادارې دائمي کمیټې( د ) IASCد جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي په اړه  –ترټولو لږ غبرګون 

 الرښودونه.

د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي د مخنیوي او ژوندي پاتې شویو  و کې،د بشري بیړنیو شرایطو په لومړیو پړاون

ته د مناسبې مرستي چمتو کولو اقدامات، د نړیواله ادارې د دائمې کمیټی، په بشري بیړنیو شرایطو کې د جنسیت 

والي په په بیړنیو شرایطو کې د جنسي تاوتریخپه بنسټ تاوتریخوالي د اقداماتو الرښودونو په بنسټ والړې دي. 

د ترټولو لږو اړینو . نوموړي الرښودونه مخکې ترې یادونه شوېمخنیوی او غبرګون تمرکز کوي، چې 

نیو حالتو ته غبرګون ښکاره کوي، وړتیا ورکوي ترڅو فعالیتونو یو سیټ جوړ کړې چې ټول هغه فعاالن چې بیړ

د هرې بیړنې پیښې په  تریخوالي تهي کړي ترڅو له جنسي تاوګڼ سکټوریزه اقدامات پالن، جوړ او سره همغږ

یو چک لست په  ښودونه کیدای شي چې د چمتووالي داو مخه یې ونیسي. دغه الر برګون څرګند کړيپیل کې غ

 بیړنیو حاالتو کې وکارول شي. توګه په 

 نوموړی الرښودونه: 

 په جنسی تاوتریخوالی تمرکز لري

 هم په مخنیوي او په غبرګون ټینګار کوي.

 عالیتونو پر سر کارکوي. د شته ف

 کیدای شي چې پرته د اضافی منسوبینو، روزنیزو پروګرامونو او تمویل څخه ترسره شي. 

چې په خوندیتوب، اوبو او حفظ الصحه، سرپناه، د اقدامات الرښودونه د ټولو هغو سکټورونو او فعاالنو نوموړی 

او رواني روغتیا په ګډون( او  رواني ـټولنیزېد سیمې پالن جوړونه او د غیرغذایي توکو په ویش، روغتیا )

 کې را ښکیل دي؛ د ورځني بیړني کار په ډول سره یوځای کوي.  ټولنیزو او تعلیمي خدماتو 

 د نړیواله ادارې دائمې کمیټې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي عملي الرښودونو ته په ځیر سره کتنه

یو لوی بیړنې غبرګون  نکې زلزلې څخه یو څو ورځې وروستهکې د یوې ویجاړو د یوې وړې جزیرې په خلکو

ادارې او نړیواله نادولتي ادارې رارسیږي ترڅو له دولت او سیمه ایزو مدني ټولنو په الره دی. د ملګرو ملتونو 

 بیړني بشري خدمات چمتو کړي.  چېسره مرسته وکړي 

و ترټولو لږ فعالیتونه تشری  کړو چې باید په راځي چې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي د الرښودنو څخه یو څ

توګه سره یوځای شي او سمدالسه د مختلفو بیړنیو فعاالنو له خوا په غاړه واخستل شي ترڅو د جنسي معیاري 

 تاوتریخوالي مخنیوی وکړي او غبرګون څرګند کړي. 



8 

 

 روغتیا

کاتو او د جنسی تاوتریخوالي د کلینیکي تدارپه روغتیایی کلینیکونو او روغتونونو کې د پروټوکولونو، درمل، 

 درملنې لپاره د روزل شوي منسوبینو د شتون څخه ځان ډاډه کړئ. 

 نه چمتو کړئ. تیایی خدماتو په اړه معلومات او روزخلکو ته د جنسي تاوتریخوالی او شته روغ

 ماتو کې. خد یېد زیږون اړوند روغتیاپه ټولو عمومي او د اساسی رواني روغتیا خدماتو شتون 

 ټولنیز خدمات

 چمتو کړئ. « لومړنۍ مرستې»د جنسي تیري قربانیانو ته رواني 

ادارو چې رواني مرسته چمتو کوي، ترمنځ د فعال لیږدیز \او د هغو افرادو  د روغتیایی خدماتو  د مرکزونو

 سیسټم شتون.

 اړیکو توکي چمتوتعلیم او د ات، معلومد جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي څخه مخنیوې او د لیږد خدماتو لپاره 

 متحرکه کړي.  ټولنه کړې ترڅو

 

 فعالیتونه د روغتیایي او ټولنیزو خدماتو لپاره کلیديالرښودونو سره سم  د 

الندې فعالیتونه د روغتیا او ټولنیزو خدماتو سکټورونو لخوا د اجرا وړ دي؛ ټول هغه بنسټونه چې د روغتیا، 

خپل یو استازی معرفی کوي چې په تطبیقوي. د روغتیا او ټولنیزو خدماتو سکټورونه رواني او یا ټولنیز خدمات 

پانې کې د دغه کاري  ، او پهمنظمه توګه د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي په کاري ډله کې برخه واخلي

متقاطع  نوروټولنیزو د کلیدي فعالیتونو د السته راوړنو راپور ورکوي. همدارنګه دغه استازي په \روغتیایی

فعالیتونو کې چې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي د همغږی استازو او کاري ډلو لخوا پرمخ بیول کیږي هم ونډه 

څارنې، بشري ځیرمو او معلوماتو، تعلیماتو او خلي، لکه څنګه چې په کاري پاڼه کې د همغږي، ارزوني او ا

 اړیکو  لپاره تشری  شوي دي. 

، د ښځو ډلې، دیني سمبالول، لکه سیمه ایزې روزل شوې دایېپه ټولنه کې د شته مناسبو ځیرمو پیژندنه او 

 مشران او ټولني د خدماتو پروګرامونه. 

د جنسي تاوتریخوالي په موضوع بحث، د ژوندي پاتي شویو د احساساتی مالتړ لپاره او په ټولنه کې شته د 

ترڅو ځان مطمئن کړو چې هغوی د ژوندي پاتې شوي مالتړي، زړه خوږي، افرادو، ډلو او ادارو ارزونه 

 درناوي کوي. ناقضاوت کوونکي، رازساتونکې او 

د  ، روغتیایی او ټولنیزو خدماتو او د امنیتي او قضایې سکټورونو  ترمنځ او یو بل تهد رواني او ټولنیزود ټولني 

 د سیسټم جوړول. محرمانه لیږد لپاره 

 جوړول. لپاره د میکانیزمونو همغږۍ د توجه او  د ګډونوالو

اظهار کوی یا داللت کوي چې د جنسي په ټولو روغتیایی او ټولنیزو خدماتو کې کله چې یوه ژوندي پاتې شوې 

د اړتیا سره سم معلومات ونیول شي او احساساتي مالتړ یې وشي.  سره مخامخ شوې دی، باید غوږتاوتریخوالی 

 فقې په صورت کې یې راجع کړئ. ااو د ژوندي پاتې شوي د موورکړئ او د اړتیا 

یواځي سطحې، اړونده او غیرقضاوتي پوښتنې ترې د وضاحت لپاره ژوندي پاتې شوي ته غوږ ونیسئ او 

په هغې د ډیرو معلوماتو لپاره فشار مه راولئ مګر داچه هغه د نورو معلوماتو د ورکولو لپاره چمتو وپوښتئ. 

رواني پوښتنې مه کوئ(. په یاد ولرئ چې کیدای هغه پیښه بې توګه، د هغې څخه په یو وار  وي )د بیلګې په
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ترتیبه بیان کړي او یا یې جزئیات د احساساتو په بدلیدو سره بدلون و مومي. دا په دې معنی نه ده چې هغه دروغ 

 وایي خو د دې پرځای هغه احساساً خفه او اضطراب وهلې ده. 

څرګنده کړې، مراقبت کوونکي باید په هغې لږ فشار واچوي چې قرباني د خپل ځان مالمتیا \ېکه ژوندي پاتې شو

 جنسي تیري تل د مرتکب ګناه ده او هیڅکله د قرباني شوي کس ګناه او مالمتی نه ده. 

د هغې اړتیاوې او نظریات وارزوئ، امنیت ته یې محتاطانه توجه وکړئ؛ ځان ډاده کړئ چې لومړنۍ اړتیاوې 

جال شي او څخه کسانو وره شوې دي؛ هغه وهڅوئ خو زور پرې مه راولي ترڅو د بارومنو او نورو مهمو پ

 هغه د نور زیان څخه خوندي کړئ. 

مصؤنیت یې خوندي کړئ؛ د اړتیا په صورت کې له هغې سره د یو واقعي مصؤن پالن په جوړولو کې مرسته 

 وکړئ. 

 وني او بشپړ معلومات ورکړئ. ریښتد شته آسانتیاوو او خدماتو په اړه 

هغې سره د ستونزو  قرباني شوي کس ته مه وایئ چې څه باید وکړي یا کومې الرې ځانته وټاکي. د دې پرځای د

غوره ، هغې ته د هغې د ، د ښې مقابلې د الرو د  ورښولود ستونزو په حل کې د مرسته کولود روښانه کولو، 

ټاکنو د ارزښت او پایلو د ارزونو په واسطه هغه پیاوړې کړئ. د لیږلو او انتخاب د معرفي کولو او د دغو غوره 

 نورو خدماتو په موندلو کې د هغې انتخاب او ترجیحاتو ته درناوی وکړئ. 

الرو چې کیداي شي په مختلفو اشخاسو او کلتورونو کې سره توپیر ولري، بحث وکړې  د مقابلې په ممکنه مثبتو

وندي پاتې شوي فعال ګډون په کورنۍ او ټولنه کې و هڅوئ. د ارام کولو تخنیکونه ژ \او ویې هڅوئ.د قرباني

په لوړ خطر کې  خدراتو د ناوړه کارولو د ستونزو د را منځ ته کیدوورته وروښیئ، ځکه د تریضض قربانیان د م

 دي. 

شي د قرباني په  که شونې وي د کورنۍ د غړو مالتړ لوړ کړئ. کورنۍ )هغه څوک چې مرتکبین نه دي( کوالی

احساساتي او عملي مالتړ کې کلیدي ونډه ولري. د بیلګې په توګه، هغوی کوالی شي چې قرباني ورځنیو معمولو 

ه شوه بیرته وګرځوي )د بیلګې په څه په فزیکې توګه ښفعالیتونو ته وروسته له دې چې د جنسي تاوتریخوالي 

پاره برعکس، که چیرې کورنۍ هغه د ناوړه ګټه اخستې لنځی(. توګه د ماشوم پاملرنه، دنده، د کور کارونه، ښوو

له الرې  رټي )سپکه یې کړي( یا په هغې د جنسي تیرې په اړه د خبرو لپاره د په قهر کیدومالمته کړي، یا یې و

 احساساتي تروما نوره هم ډیره کړي. کوالی شي د قرباني شوي 

 په ګوته کول. د ماشومانو د ځانګړو اړتیا وی 

، باید د ماشوم د ودې او جنسي ه کويزلمیانو سره مرسته او مرک\قرباني شویو ماشومغه کسان چې د ه

 تاوتریخوالی په اړه پوهه ولري. 

د نوښتګرو میتودونو )لکه لوبې، کیسې ویل او رسم ویستل( څخه کار واخلی ترڅو د وړو ماشومانو په کرارولو 

 نتیا برابره شي. کې مرسته وکړي او د خبرو اترو لپاره آسا

 د سن سره سمه ژبه او اصطالحات و کاروئ. 

باوري غړو ته د ګډون زمینه مساعده کړئ ترڅو ډاډ من شئ چې ماشوم یا زلمی  کله چې مناسبه وي، د کورنۍ

 باور ومومی عادې ژوند ته د بیرته راګرځیدو لپاره د هغه مالتړ او مرسته ورسره کیږي.

کوئ )مګر دا چې هغه د ناوړه ګټه اخستنې او  رنې څخه د درملنې لپاره مه لرېاملماشوم د خپلې کورنۍ د پ

 غفلت څخه خوندي کړئ(. 

وي یا یې هیڅکله هغه ماشوم چې تاسو فکر کوئ چې د جنسي تیري سره مخامخ شوی، مه ډاروي، چل مه ورک

ې دي، او هغه مرستندویان چې ورکول او زور معموالً د ناوړه ګټه اخستنې ځانګړتیاو مخه مه نیسئ. ډارول، چل

 دغه تخنیکونه کاروي ماشوم به نور هم زیانمن کړي. 
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 الره وټاکئ. تل د ماشوم د ترټولو غوره خوښې سره سم 

 ]یواځې د ماشومانو د مراقبت کوونکو لپاره[ 

ړئ. در د د کاهلو قربانیانو د رواني درملنې د موضوع په اړه، درمل یواځي په استثنایي پیښو کې توصیه ک

د یادولو وړ ده چې څپرکې کې وګورئ.  د کلینیکې درملنې په شپږمالرښوونې لپاره د جنسي تیري د قربانیانو 

( چې کوالی شي په چټکی سره د تروما په قربانیانو کې د روږدیتوب المل benzodiazepinesبنزوډیازیپینونه )

 معموالً له حده ډیر توصیه کیږي. احتیاط پکار دی.  –شي 

 فعالیتونه. د بیا استقرار ټولنیرواني او ټولنیز مالتړ منظم کړئ، د 

 تل د عمل لپاره د الرښود د اصولو پیروي کوئ. 

 خوندیتوب او امنیت ډاډمن کړئ.

 محرمیت ته متعهد اوسئ. 

 د قرباني شوی شخص هیلو، انتخابونو او وقار ته درناوی کوئ. 

 نه تبعیض ډاډ من کړئ. 

 اړه هر روزنیز یا مشورتی پروګرام به د ناظر )سوپروایزر( لخوا تعقیب شي.  د رواني مالتړ په

هر اړخیزه موافقه ولري، له اړونده روغتیایي، ټولنیزو، قانوني او امنیتی ادارو کې د که چیرې قرباني شوی کس 

 ئ. د باور وړ ساتونکي هر څانګې ته د تلو لپاره تنظیم کړ هغه وکالت وکړئ. کله چې مناسبه وي

 ده د قربانی شوی کس ګناه نه ده اولټولنیز بحثونه پیل کړئ ترڅو دغه خبرتیا پورته کړئ چې جنسي تیری هیڅک

 .حل الرې ومومئ ننګ په نوم وژنو، د ټولنې څخه رټلو او شړلو لپاره

 د جنسي تیري او د شته خدماتو په اړه ټولنه خبره کړئ. 

 رې د اړتیا وړ توکي برابر کړئ. د روغتیایی یا نورو ټولنیزو خدماتو له ال

او د خوښې فعالیتونو د عامه د سره تړلو، موخه لرونکو، ګډون او یوځای کیدو لپاره ټولنه کې د قربانیانو د په 

لکه، د مرستې پروژې، د ماشوم ابرې کړئ )آسانتیاوې برله الرې هغو فعالیتونو له الرې چې په ځان تکیه کیدلو 

 (. روزل

د جنسي که ممکن وي، د دودیزه درملو یا له هغه مال سره چې ه ځیرمو کارول و هڅوئ. د دودیزه شت

 دعا وکړي، ګډ کار وکړئ. په درناوي سره ښایي معنا لرونکي مراسم یا تاوتریخوالی قرباني ته 

قرباني شوی کس د  د ډول اعمال کوالی شي زښت ډیر ګټور وي؛ خو بیاهم ځان مطمئنن کړئ چې هغویاډیري 

 زیان به نور هم ډیر کړي.  یا ژوندي پاتې شوي  المتیا دایمي نکړي که نه نو د قربانيم

 د نورو سکټورونو سره اړیکې ونیسئ. 

 سلوک بدلون راولئ. د په خبرو اترو، معلوماتو او تعلیماتو کې 

 روغتیا ساتنه )حفظه الصحه(اوبه او 

څو د ګودرونو )د اوبو راوړلو ځایونه( په ډیزاین، او ښځې او نجونې په ټولنه کې فعاالنه ونډې ته وهڅوئ تر

 ځای ټاکلو، بیت الخال و او تشنابونو او مینځلو په ودانیو کې مرسته وکړي. 
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 سرپناه او د سیمې پالن جوړونه

د هغوي سپارښتنو ته د خوندي مناسب، او کلکې سرپنا او د بې ځایه او نجونو مشورو ته غوږ ونیسئ او د ښځو 

  ای په اړه ځواب ورکړئ. کیدو د ځ

 د خوړو خوندیتوب او تغذیه

د خوړو د کمیټې  ٪۵۰ښځې او نجوني په ټولنه کې په فعاله توګه را ښکیل کړې ترڅو لږترلږه د ښځو 

 استازیتوب وکړي. 

 د ښځو څخه د خوړو په ویشلو کې کار واخلي یا دا چې د ویشلو په بهیر کې ونډه واخلي. 

 ښوونه او روزنه

 ته د نجونو د تلو لپاره کړنالرې تطبیق کړئ.  ښوونځی

 د جنسي استثمار او ناوړه ګټه اخستنې د مخنیوی روزنه آسانه کړئ او ښوونکو ته د تطبیقاتو الرې جوړې کړئ. 

 ساتنه

څارنیزو او تطبیقي کړنالرو کې شاملې کړئ، ترڅو امنیتي د جنسي تاوتریخوالی موضوع ګانې په امنیتي 

 اب ورکړل شي. تهدیدونو ته ځو

 د ښځینه پولیسو او امنیتي افسرانو شتون پیاوړی کړئ. 

 دریمه موضوع: همغږي 

ډول ډول فعاالن چې په مخنیوي او غبرګون کې را ښکیل  معلوم ګڼ شمیر سکټورونه او مداخلې )اقدامات( او

یت یا ځیرمې نه لري چې د دي، هیڅ یوه نمایندګي، اداره، د فعاالنو ډله یا مقام په یواځی توګه اختیار، ظرف

جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي تشخیص کړي. د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي د اغیزمن تشخیص لپاره همغږي 

 مهمه ده. 

، د فردې پیښې همغږي دا ټول د همغږي اغیزمنه ټولیزه همغږی، د سیمې په کچه د فعالیتونو او خدماتو همغږي

 مهم ډولونه دي. 

 ټولیزه همغږي

چارې په کې شاملې ځله په ملې کچه یا د ناورین په پراخ عمل باندي تمرکز کوي او الندې  یزه همغږي ډیرټول

 دي. 

 سټراټیژیکه پالن جوړونه

 څارنه، د معلوماتو شریکول او مدافعه یا استاځیتوبد معلوماتو د راټلولو لپاره د آسانتیا برابرول، 

 ډاډ ورکولمتحرک کول او د حساب ورکونې څخه د ځیرمو 

 د کارګرانو د وظیفوې برخې موزون کول

 مذاکره او د معیارونو او ښو الرو په بنسټ د اغیزمن عمل ساتنه. 

 مشرۍ را منځ ته کول. د دایمې پروګرامونو د تطبیق او طرحې لپاره د 
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 په سیمه ایزه کچه همغږي

له ادارو د فعاالنو خپل منځی او یو دبل دا ډول همغږي د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي د ګڼ سکټوریزو او نړیوا

 الندي ټکې په کې شامل دي. سره همغږي ده او 

پوښښ بحث کولو لپاره د تعهداتو، دندو او مسولیتونو  خدماتو د ډولونو او د جغرافیایید په یوه ځانګړې سیمه کې 

 وضاحت. 

 د خدماتو د عرضې لپاره د لیږد د پروتوکولونو جوړول. 

او د معلوماتو او پوهې شریکولو په ګډون پالن جوړونې، د وکالت او مخنیوي د نوښتونو لپاره  ود عمومی ارزون

 د خدماتو د کچې او نورو معلوماتو ټولول، تنظمیول، تحلیل او کارول. 

 مخنیوی او غبرګون د بشپړو فعالیتونو، ټولیزه پالن جوړونه، تطبیق او څارنه. د 

 ټولیزه مدافعه

 ښوونې او روزني پورته کول.   ،طالعاتواد ټولنې د ګډو 

 ټولنه  د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي افغانستاند 

د یوې ملې همغږې کوونکې ادارې په توګه تأسیس شوه ترڅو  ټولنهد جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي  افغانستاند  

ه برخو فعالیتونه او هڅې په هیواد کې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي د مخنیوي او غبرګون په اړه د اړوند

موخې یې د افغانستان د بشري زمینې سره سم د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي د مخنیوي او پیاوړې او ښې کړي. 

په بشري شرایطو کې د او مالتړ دي.  جعو د فعالیتونو توحید، همغږي، پرمختګاړونده مرا ټولو غبرګون لپاره د

به د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي موضوعګانو ته چې په ډیرو  ټولنهخوالي د جنسیت په بنسټ تاوتری افغانستاند 

زیانمن کیدونکو یا اغیزمن شویو ډلو پورې اړه ولري لومړیتوب ورکړي او خپله موخه به یې وګرځوي. د دغې 

خلکو وجهی صندق یا د ملګرو ملتونو د ادارې غړي هم په ملې او هم په سیمه ایزه کچه سره کتنې کوي. 

UNFPA  یې مشري او اوکسفام(Oxfam) مرستیالي کوی. غړي یې دا دي:  یې  

 اړونده دولتي ادارې

 استازي TF  \ټولنې د 

 نړیواله نادولتي ادارې 

 په والیتونو کې نادولتي ادارې \ملی نادولتي ادارې 

او امنیتي سیمې په توګه  قضایي\د قربانیانو ساتنه او ټولنه د یوې سره تړلې رواني ټولنیزې، روغتیایې، قانوني

 پیژندل کیږي. 

 د غبرګون په پړاو کې رواني ټولنیزه کاري شبکه او روزل شوي مسلکی کسان د لیږد د الرې برخې دي. 

 د فردې پیښې همغږي

او ټولو ته کتونکي خدمات د هغو افرادو د  همتمرکز)ژوندي پاتې شوي ( په قرباني شوي د فردې پیښې همغږي 

 په بر کې نیسي.  ،ټ چې د مرستې لپاره اړونده نمایندګیو یا سکټورنو ته راځياړتیا په بنس
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 )تشخیصوی( په بیړنیو شرایطو کې په ګوته کويهغه فعاالن چې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی 

او مسؤل فعاالن  د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي د مخنیوي ډولونه او د غبرګون فعالیتونه، د عمل زماني چوکاټ

 به د بیړني حالت په زمینه او پړاو پورې تړاو ولري. 

 د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي د مخنیوي او غبرګون ممکن مسؤل فعاالن په څلورو لویو ډلو ویشل کیدای شي. 

 نړیواله ټولنه

 د نړیواله ټولنې څخه فعاالن په الندې ډول دي: 

 ملګري ملتونه او د هغو نمایندګۍ

 سیمه ایزې ادارې

 سته کوونکي او نور بهرني حکومتونهمر

 د سره صلیب او سرې میاشتې نړیواله کمیټه 

 نړیواله نادولتي ادارې

 نړیواله مدني ټولنه

 حکومت\دولت

 حکومتی او مالتړې بنسټونه چې په خلکو او هیواد تسلط لري.  

 مدنې ټولنه

په درجه، خپلواکۍ او قدرت کې سره  ،په مدنې ټولنه کې ډول ډول فعاالن او بنسټونه شامل دي، چې په رسمیت

مدنې ټولنې معموالً د داسي ادارو او بنسټونو څخه جوړ شوې وي لکه راجستر شوې خیریه، نادولتی توپیر لري. 

مؤسسې، ټولنیزې ډلې، د ښځو بنسټونه، د عقیدې په بنسټ مؤسسې، مسلکي اتحادیې، تجارتي اتحادیې، ځانته 

 ائتالفي او مدافعوي ډلي.تونه، سوداګریز انجمنونه، مرسته کوونکي ډلې، ټولنیز حرک

 سیمه ایزه ټولنه

د حقوقو په بنسټ الره د دلته ټولنه د خلکو هغې ډلې ته راجع کیږي چې په یوه ګډه سیمه کې سره ژوند کوي. 

دماتو او د خله دې کبله ټولنه عوي کې اداره او د افرادو او ټولنو دنده منعکسوي. دحقوقو په ترالسه کولو او 

مرستو غیرمنفعله ترالسه کوونکي نه ده خو په بشري هڅو او د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي په تشخیص او 

 لوبغاړې ده. منظمي سناریو ګانو کې کلیدي 

 د سیمه ایزې مشرۍ او مالکیت پیاوړي کول

پیاوړي کول او د ظرفیت لوړول را ښکیل کول، په پیاوړتیا او تقویه کې د سیمه ایزو فعاالنو  سیمه ایز مالکیتد 

شاملیږي تر څو هغوي د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي په اقداماتو کې د یو بیړني حالت د لومړي پیل څخه 

د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي د تشخیص هڅې باید اغیزمن شویو افرادو او ټولنو قوت، راښکیل شي.  

 نعکس او مالتړ یې وکړي. ارتجاعیت، د معالجې میکانیزمونه او نمانیدګي م

 د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي د سیمه ایزې مشرئ او مالکیت په پیاوړتیا کې الندې اقدامات شامل دي: 

 ابتکارونه او جوړښتونه باید جوړ او پیاوړي شي. سیمه ایزو پر ځاي د دې چې موازي ابتکارونه را منځ ته شي، 
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 روڼوالی او ښې اړیکې په کې موجودې وي. جوړول چې د سیمه ایزو فعاالنو سره د سمې ملګرتیا

د ارزونې، څیړنې، د پروګرام جوړولو، تطبیق او ارزونې په ټولو د سیمه ایزو فعالونو ګډون باید د ستونزې 

 اړخونو کې ډاډمن شي.

جوړونه د سټراټیژیک پالن د بیړني پړاو د بشري اقداماتو څخه وروسته هم د سیمه ایزو فعالونو سره یوځای  

 ترڅو هغه اقدامات چې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره ترسره کیږي، رسمی بڼه غوره کړي. 

اړیکو لکه د مشرۍ مهارتونه، وکالت، همغږي او کړي، وروزنه او د ظرفیت لوړول ترڅو سیمه ایزه وړتیا وده 

 جوړول )بریښنایې اړیکې(

 د دویم ماډیول لنډه آزموینه

عامې روغتیا وزارت سره د سوپروایزې په توګه په یوه سیمه کې چې هلته یوه ملي نادولتي مؤسسه چې د آمنه د 

د بیرته لپاره چوپړتیاوې د مهاجرینو امن یو کور )خانه امن( پر مخ بیایی او د ټولنې په بنسټ رواني ټولنیزې 

راپور ورکړ په اړه ناوړه ګټې اخستنې  دڅلور ځلې آمنې ته ښځې  وړاندې کوي. یوېراګرځیدو په یوه سیمه کې 

 میاشتې مخکې هیواد ته راستانه شوي د خپل میړه لخوا ورسره مخامخ شوې ده. ۸میړه یې له هغه وخته چې چې 

ې د پایلو د پټو ناوړه پایلو په نناوړه ګټه اخستهرځلې آمنه خپل معلومات په سیمه ایز امن کور کې ورکوي او د 

ماشومانو یې لري وړاندې کوي. خو نوموړې ښځه هر ځل دا غوره ګڼې چې بیرته خپل  اړه چې په دې او پنځو

کورته والړه شي. آمنه د دغه حالت په اړه ډیره پریشانه ده او ځان ډیره بیچاره احساسوي او نور څه نشي کوالی. 

ځل له هغې سره د آمنې سوپر وایزر په دې نږدې وختونو کې هغې ته وویل چې یوه ډله به په میاشت کې یو

 له داآمنه د عمل لپاره به ورسره خپل نظر شریک کړي. ګوري او د ستونزمنو پیښو په اړه به ورسره بحث او 

په  ډول همغږې ډلې سره هیڅکله هم نه وه مخامخ شوې خو احساس کوي چې د ستونزمنو پیښو د اداره کولو

 هڅو یو ښه راتلونکی ګام وي.  هکله د پوهیدو لپاره به د

سمه کچه ایکولوژی )چاپیریال پیژندنې( له کاري چوکاټ څخه وګورو. الندې اوس راځئ چې د آمنې حالت د 

کومه ده چې آمنه یې باید په خپل کار کې ترسره کړي تر څو د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی وپیژنی یا یې 

 تشخیص کړي؟

 انفرادي

 ډله ایز

 ټولنیز

 )ځواب: انفرادي( 

نیغ په نیغه په انفرادي کچه مرسته کوي ترڅو  سره تاوتریخوالي قربانید ه د جنسیت په بنسټ لومړی پوښتنه: آمن

 د تاوتریخوالي څخه د هغې د راوتلو سره مرسته وکړي. 

د هغې لومړنۍ کتنې په بهیر د آمنې سوپروایز وړاندیز کوي چې هغه د پیښې د همغږي په ډله کې ګډون وکړي. 

کیسې د ټولنې له نورو سوپروایزرانو، همدارنګه نرسانو او رواني ټولنیزو مشاورینو  مایا همدا ډول نورېد کې، 

د ټولنې له مشرانو سره وګوري ترڅو څنګه کوالی په منځ کې ډله تصمیم نیسی چې  وڅخه اوري. د نورو شیان

خوالي د شي چې د ټولنې په بنسټ میکانیزمونه جوړ او مالتړ یې وکړي، چې وکوالی شي د کورني تاوتری

توګه مشخص ښه  په هیله ده هغه کچه یا سویه غوره کړئ چې دغه اقدام په کېمخنیوی سره مرسته وکړي. 

 کیدای شي. 

 انفرادي

 ډله ایز
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 ټولنیز

 (ایز )ځواب: ډله 

دویمه پوښتنه: نوموړې ډله د ټولنې په سویه اقدامات په پام کې نیسي. د ټولنې )وړه ټولنه( په کچه اقدامات د 

مونو او د ټولنې د میکانیزمونو په پیاوړي کولو تمرکز کوي ترڅو د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي څارنه، سیسټ

 مخنیوي او غبرګون ورته ښکاره شي. 

د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي د تشخیص لپاره د الرو په توګه په پام کې نیول کیږي، چې په د آمنې فعالیتونه 

سره له دې چې آمنه د هغې ښځې د میړه کورته د بیرته تګ د بیلګې په توګه پرې بحث وشو. دغه ماډیول کې 

ې د تصمیم په اړه یې قضاوت و نه کړ. هیله ده هغه الره نظر تحمیل نکړ او د ښځهغې خپل  سره موافقه نه وه،

 په نښه کړئ چې د آمنې د فعالیت په واسطه ښه تشری  شوې ده: 

 د حقوقو په بنسټ الره

 رمختګ الرهد ټولنې د پ

 تمرکز الره –په قربانی 

 (تمرکز الره –)ځواب: په قرباني 

تمرکز الره د خپل ناروغ خوښې ته د درناوي په واسطه ،غوره کوي. سره  –آمنه په قرباني شوي دریمه پوښتنه: 

ه له دې چې هغه خپلې ناروغې ته د پاملرنې په اړه د هغې د خوښې په اړه معلومات ورکوي، او خپل نظر پ

 کوم عمل د هغې لپاره ترټولو غوره دي. ناروغه باندې ته تحمیلوي او نه ورته توصیه کوي چې 

د ناستې په بهیر کې، د یوې نوې ادارې یو ګډونوال د یوې پیښې د دوسیې فوټوکاپیانې راوړي  ښې د همغږۍد پی

پیښې ځای،  مر، قوم، دبحث وشي. سره له دې چې په دوسیه کې کوم نوم، د ژوندي پاتي شوی ع ېترڅو پر

اصولو څخه سر غړونه ده؟ ټول سم ځوابونه \ذکر شوې. دا د الرښوونې د کوم اصل هنه د همدارنګه د پیښې نیټه

 په نښه کړئ: 

 خوندیتوب

 محرمیت )راز ساتنه(

 درناوی

 نه تبعیض

 (۳، ۲، ۱)ځواب: 

محرمیت( او درناوي د اصولو څخه څلورمه پوښتنه: په دغه کار سره د الرښوونې د خوندیتوب، راز ساتنې )

تیری دی، د خوندیتوب او محرمیت باندې په سرغړونه ده. حتی د پیښې د دوسیو لیږل هم د ژوندي پاتې شوي 

)ژوندي  که چیرې دوسیه بیځایه کیښودل شي یا د لیږد په مهال غال شي. مګر دا چه په خپله ناروغبیلګې په توګه 

وغواړي، دا په عمومي توګه یو بد عمل دی چې د ناروغ پیښه رسوا و شریکول پاتې شوي( په دغه کچه د جزئیات

 او د هغه په درناوي تیری وشي. شي 

 مبارکي: 

 تاسو دغه ماډیول بشپړ کړ او اوس باید تاسو وکوالی شئ چې: 
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چه کې، پاره په هره کهغه اصلي الرې و پیژنئ چې کار د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی د مخنیوي او غبرګون ل

 روغتیایې او ټولنیزو خدماتو ته په تمرکز سره، اغیزمن کړي. 

نړیواله ادارې د دایمې کمیټې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي همغږي او د 

 الرښودونو ګټې د نمایندګیو ترمنځ فعالیت د مالتړ لپاره تشری  کړئ. 

-د رواني روغتیا د رواني معیاري عملي پروسیجرونه او د روغتیا اوکې  تانافغانسپه د همغږي میکانیزمونه او 

 سره یې اړیکې تعرف کړئ.  ټولنیزې روغتیا

 د حقیقي ژوند د یوې پیښې د څیړنې لپاره د دغه کاري چوکاټ او الرې پیژنۍ او تطبیقوالی شئ. 

 

 اوس کوالی شي چې دریم ماډیول ته پرمخ والړ شئ. 
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 د پایلو پژندنه او د غبرګونونو په ګوته کول –دریم ماډیول: د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی اغیز 

 د آسانچاري الرښود

 هدف
جنسي تیرې د پراخه پایلو او په په ځانګړې توګه د  –دا ماډیول به د ګډونوالو سره د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي 

په پیژندلو کې مرسته وکړي. ، د هغو په کورنیو او ټولنه باندې د حادو او مزمنو اغیزو (survivor) ژوندي پاتې شوي

سربیره پردې دغه ماډیول د ګډونوالو لپاره په فردي، ټولنیزه او د خدماتو په کچه د کاري چوکاټ وړاندیز کوي. ځانګړې 

 په پام کې ونیول شي. ته پاملرنه به روغتیایی کارکوونکو 

 ځانګړې موخې
 وکوالی شي چې:  ګډوانوال د دې ماډیول په پای کې به

 تشخیص کړئیکی او رواني غبرګونونه حاد فز . 
  .وروستۍ اغیزې تشخیص کړئ: اوږدمهاله فزیکي او رواني اغیزې او په کورنۍ او ټولنه یې تاثیرونه 
  .د ژوندي پاتې شوي اړتیاوې او ظرفیتونه تشخیص کړئ 
  .د ماشومانو اړتیاوې او پایلې تشخیص کړئ 
  ي او د هغو رعایت وکړي، تشریح یې کړو پوه شياصول والرښودپه د ژوندي پاتې شوي کسانو د پاملرنې . 

 او هغو فکټورونو باندې په پوه شئ چې  د معالجې د میکانیزمونو په اهمیت او د ژوندي پاتې شوي په ظرفیت
بیارغاونه ښه کوي او د مرستې د الرې خنډ ګرځي، او زده به کړئ چې ټولنه د ژوندي پاتې شوي سره څه 

 مرسته کوالی شي. 

 ه اړیکې تشریح کړئ. اوو او د غبرګون د خدماتو ترمنځ بد پایلو، د ژوندي پاتې شوي د اړتی 
  د ترټولو لږ توصیه شوي غبرګون خدمات به وپیژنئ چې باید د خطرناکه پایلو د کمولو لپاره شته وي او د زیات

 زیان او جراحت مخنیوی وکړي. 
 له ژوندي پاتې شوي سره مرسته  ت چې کوالی شيپه ټولنه کې له مخکې شته رسمي او غیررسمي خدما

 ، وپیژنئ. وکړي

 
 دوولس نیم ساعته اټکل شوی وخت:

هدریم ماډیول ته لنډه کتن  

 نوټونه وخت درس

: د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي درس .3.1

 ، احساساتي او ټولنیزې اغیزې. يفزیک

 تمرین: یواځي غوږ نیول .3.1.1

، دسټرس او رواني فشارمناقشه:  .3.1.2

 بینظمی. 

 لکچر: وروستۍ اغیزې.  .3.1.3

 ساعته    ۵.۳

 

 

 

 وسایل: یواځې اوریدل .3.1.1

 .ګډوډی، دسټرس او رواني فشارنوټ: .3.1.2

 ينوټ: د جنسیت په بنسټ تاوتریخوال .3.1.3

 وروستئ اغیزې

د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي په مقابل کې  .3.2

 غبرګون

تمرین: د ژوندي پاتې شوي د مرستې  .3.2.1

 لپاره د الرښود اصول. 

تمرین: هغه فکټورونه چې دمعالجه،  .3.2.2

 ارتجاعیت او بیارغاونه ښه کوي. 

 د الرښود اصول.3.2.1 ساعته   ۵.۴

 د غبرګون سره مجادله .3.2.1.1

معالجه، هغه فکټورونه چې  .3.2.1.2

ارتجاعیت او بیارغاونه ښه 

 کوي.

نوټ: د ماللي په کیسه کې د  .3.2.1.3
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 تمرین: د مرستې په الره کې خنډونه .3.2.3

 

 مرستې د الرې خنډونه

 بنسټ تاوتریخوالي پایلېد جنسیت په  .3.3

مناقشه: په پایلو او د معالجې په  .3.3.1

 میککانیزمونو پوهیدل.

 دلکچر: د ماشومانو د مالتړ لپاره  .3.3.2

 وسایلو برابرول

نوټ: د ماشومانو غبرګون او  .3.2.1 ساعته ۵.۲

 د معالجې میکانیزمونه

د هوساینې د وسایلو چمتو  .3.2.2

 کول

3.4. MHPSS  د ګڼ سکټوریزه غبرګون په توګه 

ژوندي پاتې شوي لپاره د مناقشه: د  .3.4.1

 ترټولو لږو خدماتو لنډه کتنه

مناقشه: د ګڼ سکټوریزه \څرګندونه .3.4.2

 خدماتو په غبرګون بیاټینګار

تمرین: په ټولنه کې د خدماتو د نقشې  .3.4.3

              ویستل

  ساعته ۲
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 : د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی فزیکي، احساساتي او ټولنیزې اغیزېدرس ۳.۱

 موخه: 
  .د دې لپاره چې په بیړنیو فزیکی، روانی او ټولنیزو غبرګونونو او اغیزو باندې پوه شو 

 یې اغیزې د وروستیو اغیزو تشخیص: اوږدمهاله فزیکی او رواني ټولنیزې پایلې او په کورنۍ او ټولنه باندي . 

 فشار روانيد او اصطالحاتو باندې سره موافقه وشي چې  نود دې لپاره چې په هغو عامه تعریفو (stress او )اختالل 

 ( د مختلو کچو لپاره کارول کیږي. disorder))ګډوډۍ(

 فعالیتونه: 
 تمرین: یواځي غوږ نیول .3.1.1
 ګډوډیاو  )تنګسیا( ، دسټرسرواني فشارمناقشه: .3.1.2
 لکچر: وروستې پایلې .3.1.3
 ساعته ۵.۳ټول وخت:  .3.1.4

 

 چمتووالی: 
 )ورته چمتوکړئ. کېدرس  ۳.۱.۱په  د ژوندي پاتې شوې کیسه )رانا 

 غبرګونونه، احساسات، فکرونه، سلوک، ټولنیز  يبدنونو سره رسم کړې: د فلپ چارټ په یوه پاڼه باندې، پنځه ستونونه د الندې عنوان
 غبرګونونه. 

  لیکلواصطالحاتو په یو کس څخه مرسته وغواړئ ترڅو د مناقشې په پیل او د سیمه ایزو کلمو او  دتاسو کوالی شئ چې د ګډونوالو 
 کې درسره مرسته وکړئ.

 نوټونه: 
 )د دغه ماډیول پای ته مراجعه وکړئ( تمرین: یواځي غوږ نیول .3.1.1
  )ګډوډي( اختاللاو  )( سټرس(، ډرواني فشارسټرس ) مناقشه: .3.1.2
 او د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالې نتایج پایلې : وروستۍنوټ .3.1.3

 

 توکي: فلپ چارټ او مارکرونه
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 1اوریدلفعالیت: یواځې  .3.1.1

 فلپ چارټ او مارکرونهتوکي: 

 (3.1.1د ژوندي پاتې شوي یوه اظهار پاڼه چمتو کړې )وسایل  چمتووالی:

  (یواځی اوریدل )د دغه ماډیول پای ته مراجعه وکړئ. ۳.۱.۱وسایل  نوټونه:

 ټوله ډله د ډلې اندازه:

 ساعت ۱ وخت:

 یواځي اوریدل ۳.۱.۱: وسایل درس .3.1.1
 : څرګندونېکلنې رانا  ۱۶د 

والو سړیو زموږ د ه وسلو ښځو سره د یوې ببرې ونې الندې پټ شوي وو چې د خپل مور او پالر او دوه نورو زړ زه
وال کسان چې څلور یې ماشومان وو او کالشینکوفونه یې  وسله ۱۰یواځنی ځوانه ښځه زه وم. پټیدو ځای  پیدا کړ. 

 اړی والو سړیو وویل چې هغوی غوه وسلدرلودل. وسله والو خپل اصلی نومونه نه کارول او سرونه یې پټ کړي وو. 
بوځي. زما مور د هغوی سره دعوی وکړه، ویل  یې چې زه یې یواځنۍ لور یم او ما باید د هغې سره  ېچې ما لر

 «که موږ ستا لور بونه ځو، یا به موږ په هغې جنسي تیرۍ وکړو یا به یې مړه کړو. »والو وویل چې ه وسل. پریږدي

لس کسانو زما سره یو په   زما په مور او پالر امر وکړ چې لري شي. بیا هغوي راته وویل چې کالي وباسم. وسله والو
څخه دوولس کلن و. درې یې پنځلس کلن وو. هغوی زه تهدیدولم که وژاړم نو  وسله والوبل پسې تیري وکړ. یو د هغو 

 مړه به مې کړي. 

، هغوی ژړل او زما د ساتلو لپاره یې هیڅ نشو کوالی. په فزیکي توګه هم  اوریدلهغه څه چې پیښیدل  زما مور او پالر،
خه تر ډیر وخته پورې وینه تلله. موږ تر هغې ټپی شوې وم. زه مې مور په تودو اوبو او مالګې سره ووینځلم خو زما څ

زموږ ښار ونیولو. کله چې موږ د هغه پټ ځای څخه راووتلو، حتی  وسله والوپه هغه پټ ځای کې پاتې شوو ترڅو چې 
د شپي لخوا په خوب کې مې خپسي نیسي او ځان ډیر   لو.ه کوله ځکه زما څخه ډیر بد بوی تلویانو هم زما څخه تیښت

 ساسوم. دلسرده اح

 د کیسې لپاره چمتو کړئ:  نوال ګډو .1

توجه وکړئ چې همدا اوس ستاسو مخکې له دې چې د رانا کیسه واورو، زه غواړم چې تاسو خپل ځان ته 
بدن څه کوي. د خپل سر څخه پیل او ترپښو پورې والړ شئ. د خپلو عضالتو، د بدن داخلي وضعیت، 

څنګه ده؟ تاسو په خپله څوکۍ کې څنګه ناست یاست؟ ته ځیر شئ. ستاسو وضع احساساتو او فکرونو 
 ستاسو د مخ قیافه څنګه ده؟

دا سمه ده وال ډاډمن کړئ چې کومې کیسې ته چې تاسو غوږ نیسئ کیدای شي سخته وي. ورته ووایاست ګډون .2
 د یو څو دقیقو لپاره پریږدئ.  خونهچې د کیسې اوریدل بس کړئ، یا که اړتیا وه نو 

 کیسه ولولئ.  .3

څو دقیقو چوپتیا ته اجازه ورکړئ. بیا د ګډونوالو څخه وپوښتئ چې خپل ځانونه، افکار، احساسات بیا چک  یو .4
 بدنيکړي، او د خپلو غبرګونونو په اړه خبرې وکړي. په فلپ چارټ باندې د کټګوریو په اړه خبرې وکړئ )

 ه اړونده ستون کې ولیکئ. ټولنیز غبرګونونه(. ځوابونه په فلپ چارټ باندې پ\سلوک\احساسات\غبرګون

  .د هغو پوښتنو بیلګې چې غبرګون را پارولی شي 

                                                           
 

 اخستل شوی له: په بیړنیو شرایطو کې د جنسي تیري څخه د ژوندي پاتې شویو د پاملرنه د نړیواله دایمی اداری: روزنیز الرښود 1 
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 غبرګونونه بدني .1

o  «بیان کړئ ،هغه څه چې ستاسو بدن یې احساسوي» 

o «زړه بدوالی، « بیان کړئ چې تاسو په خپله ګیډه او داخلي غړو کې څنګه احساس کوئ(
 درد او داسی نور(

o  « له خولو ډک ورغوی، «. څنګه احساس کويتشریح کړئ چې ستاسو السونه او پښې(
 کشش(

o «نیول شوی ستونی، کلکه ژامه اوداسي نور(« ستاسو عضالتو ته څه پیش شول؟( 

  :احساسات 

o « غصه، غضب، خفګان، نا هیلي، غچ اخستنه(تاسو څه احساس کوئ؟( 

  :افکار 

o «څه فکرونه لري؟»یا « څه فکر کوئ؟» 

 غبرګون:  يسلوک 

o « لکه پاڅیدل او له صنف څه وتل او د یو  «اطاق کې څه کوالی شي؟همدا اوس په همدې(
 یا  کس وهل(

o  «نارامي، په خپلو څوکیو کې د وضعیت بدلول، « )تاسو د کیسې د اوریدو پرمهال څه کول؟
 پام مو نه وو. موټي مو سره موښل، پښې مو یو له بل سره بندولې او داسی نور(

 ترمنځ ورته والی وو. غبرګونونوستاسو او د ژوندي پاتې شوي د چې کله چې تاسو کیسه اوریدله ټینګار وکړئ  .5
ژوندي پاتې شوي د چاپیر خلکو غبرګونونو ته وایي، همدارنګه د ژوندي پاتې شوي او د ټولنیز غبرګونونه د 

د  ځله دغه بدلونونه ژوندي پاتې شوی ډیرترمنځ بدل شویو فعالیتونو او اړیکو ته هم وایي.  هغه د چاپیلایر
)لکه د شرم او مالمتي احساس، ویره، احساساتي، پیژندنې او سلوکي غبرګونونو په واسطه را پارول کیږي. 

پریښودل(، خو همدارنګه د چاپیلایر د غبرګونونو په واسطه هم را پارول کیږي. لکه )د کورني له خوا د شرم 
پاتې شوي د سلوک مالمتول، ټولنیزه بدنامي او د کورنۍ او ټولنې لخوا رټل او مالمتۍ احساس، یا د ژوندي 

 کیدل(. 

  پوښتنه وکړي:

o  آیا رانا په خپله کیسه کې بیانوي؟ د هغې د چاپیلایر خلک څه ډول غبرګون ښکاره کوي؟  غبرګونونهکوم ټولنیز
 متقابلې کړنې بدلون مومی؟د هغې او د چاپیلایر ترمنځ یې 

o  خوړل هم  تښتیدل او د هغې سره به یې د ډوډۍوځی لویان ورڅخه پټنځای څخه دباندې را د کله چېویل رانا
، افکارو، احساساتو او سلوک رد کړل. تاسو څه فکر کوي چې دغه ډول ټولنیز غبرګونونه به د هغې په حالت

د ټولنیز تجرید خواته الرښوونه  ځان لرې)ټولنیز غبرګونونه لکه د ژوندي پاتې شوي څخه  اغیزه ولرئ؟ کومه
کیدای شي چې هغه په دې اړه : احساس ډیروي د خپل ځان په اړه د کرکې  کوي، د شرم، مالمتۍ، ناهیلېتوب،

 فکر وکړي چې دا د هغې ګناه وه. د کورنۍ او ټولنې سره یې اړیکې ښایې بدلون ومومي.(
o  «افکارو،  یدای شي مختلف وي، د هغې پهټولنیز غبرګونونه ک د پیښې څخه وروسته تصور وکړئ چې

او درک یې کړي ، ه ومنيکه چیرې د هغې شاوخوا خلک هغ« ه څنګه اغیزه وکړي؟احساساتو او سلوک ب
 : چې پیل کړي، نو دا به د هغې لپاره ډیره آسانه ويیې ټولنیز مالتړ 

 څرګند کړي.  ونهخپل احساسات او فکر 

  وهاحساس به وکړي چې دا د هغې ګناه نه 

 د مرستې غوښتنه به وکړي 
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 په ځان باور به بیرته پیل کړي 

 د شرم او مالمتۍ له احساس سره به توافق وکړي 

  .په ټولنه کې به بیرته خپل ځای ونیسي 

، احساساتي دا هم ورپه یاد کړئ چې د رانا ظرفیت او د معالجې میکانیزمونه په دغو بیړنیو، فزیکي، پیژندیز .6
باندې اغیزه درلودالی شي. ورته بیان یې کړئ چې په دې اړه به د دغه ماډیول په پای او ټولنیزو غبرګونونو 

 ته مراجعه وکړئ( ۳.۲.۳کې په تفصیل سره خبرې وشي. )

په پام کې نیولو په ټینګار کولو یې پای ته د اهمیت سمالسي غبرګونونو  د زمینې کې خپلې  ټولنیزې په .7
 ورسوي. 

 ښه ده چې پوه شو!

  ه د جنسیت تاوتریخوالی د یوې پیښې د کیسې سره او یا به د ډیرې پریښانه ب فعالیت کې، ګډونوالپه دغه
کیدای شي چې د ګډونوالو لپاره له ډیر اعتراض څخه ډکه کوونکې پیښې له یوې بلې کیسي سره مخامخ شي. 

کیسې ته غوږ نیول کوالی شي چې شدید غبرګون را وپاروي چې کنټرول یې ستونزمن وي. له دې کبله وي. 
 ځان ډاډه کړئ چې: 

 

 کوالی شئ چې ګډونوالو ته پوره وخت ورکړئ چې خپل غبرګونونه او احساسات څرګند کړي؛ 
 ړې. د اړتیا په صورت کې کوالی شئ چې سمدالسه وروسته د تمرین څخه د منځ تفریح وک 
  ،ډاډ ترالسه کوالی شئ چې ګډونوال، د ګډوانوالو په منځ کې د هغو ممکنه ژوندي پاتې شویو په ګډون

 . وګرځي بیرته ته)خپلې ادارې، همکارانو او نورو(  چې خپل موقف  ئسیسټم لر مرستېد 

  دا د هغې ګناه وه( نه ده په ګوته  ژوندي پاتې شوي د مالمتیا سلوکځان ډاډه کړئ چې تاسو کومه اصطالح د(
 کړې، چې وروسته به په مناقشه کې راشي. 

 

 )ګډوډي( اختاللاو  )تنګسیا( ، دسټرسرواني فشار مناقشه: .3.1.2

 فلپ چارټ او مارکرونهتوکي: 

غبرګونونه،  ونو سره رسم کړې: بدنيد فلپ چارټ په یوه پاڼه باندې، پنځه ستونونه د الندې عنوان چمتووالی:
کس څخه وغواړئ ترڅو د  د یواحساسات، فکرونه، سلوک، ټولنیز غبرګونونه. تاسو کوالی شئ چې د ګډونوالو 

 مناقشې په پیل او د سیمه ایزو کلمو او اصطالحاتو په لیکلو کې درسره مرسته وکړئ.

  ګډوډياو  تنګسیا، رواني فشار:۳.۱.۲وسایل   نوټونه:

 ټوله ډله د ډلې اندازه:

 ساعت ۵.۱ وخت:

ه غږیږو، موږ ډیرې وختونه وایو چې ژوندي پاتې چې موږ د جنسي تاوتریخوالی په هکل تشریح کړئ چې، کله .1
دا څه معنی لري؟ او آیا دا کلمې په مختلفو فرهنګونو او زمینو کې «. د ډیر دسټرس سره مخامخ دی» شوي 

 یوه معنی لري؟
( تعریفونو ته وګورو او هڅه به وکړو چې disorder) اختاللاو  )تنګسیا(ډسټرس ، رواني فشار اوس به موږ د

 هغه کلمې او اصطالحات ومومو چې موږ یې په خپل فرهنګ د دغه حالت د تشریح لپاره کار وو. 
له حده ډیر \ډسټرس )تنګسیا(، رواني فشاردرې ستونونه د الندې عنواني سره رسم کړې: په فلپ چارټ باندې .2

 او بې نظمي یا(ډسټرس )تنګس
د ګډونوالو څخه وغواړئ چې د دغو درې مختلفو حالتونو بیلګې ووایي. همدارنګه د هغو سیمه ایزو کلمو،  .3

اصطالحاتو، کنایو په هکله هم پوښتنه وکړئ چې مختلفې بیلګې او اصطالحات تشریح کوي. تاسو کوالی شئ 
 چې د خپل مثال په ورکولو سره یې پیل کړئ.
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 کلمې ته وګورئ.  STRESSلومړی، د  .4
 یوه بیلګه ورکړئ. 

o «احساس کړ. زه ستاسو د  فشار په روانيتیره ش، د دغه ټریننګ د یو آسانچاري په توګه، ما
زه ډیر عصباني اړتیاوو د ترسره کولو لپاره د یو ټرینر )روزونکي( په توګه تر فشار الندې وم. 

 «کې راویښ شوم اوږدووم، زه ویده شوم خو څو ځلې د شپې په 

 د ګډونوالو څخه پوښتنه وکړئ:  .5

 فشار د روانيکیږي یا  لد دغه ډول حالتونو د تشریح لپاره ستاسو په ژبه یا ژبو کې کومې کلمې کارو -
 د تشریح لپاره کارول کیږي؟

په خپلو اوږو د تشریح لپاره وکارول شي؟ )د بیلګې په توګه:  فشار د روانيآیا  کومه کنایه پیژنئ چې  -
 باندې د دروند بار وړل...(

 آیا هغه اصطالح چې تاسو یې په خپله ژبه کې کاروئ هغه څه تشریح کوي چې په تعریف کې راغلي؟ -

 لري، ستاسو د بدن او فکر ممکنه غبرګونونه به څه وي؟ رواني فشارکله چې تاسو -

 نوټ وګورئ( ۲.۱.۳تعریف ولولي ) فشار د رواني .6

 له حده ډیر ډسټرس ته وګورئ. \اوس نو ډسټرس .7

 الندې بیلګې وړاندې کړئ: 

o  «خوراک  فشار الندې وم چې دومره ډیر تصور وکړئ چې زه د دغه ټریننګ په واسطه تر
دلته دریدالی نشوم. نو زه به په دغه حالت کې کړی، او  وای، خوب مې نه یکړ نه وای مې

 «.ډسټرس وم

پاروونکو په مقابل کې \د ډسټرس او له حده ډیر ډسټرس ترمنځ توپیر د پیښو یا پارونکو په شدت او د دغو پیښو
 د غبرګون په شدت پورې تړاو لري. 

 پوښتنه وکړئ:  .8

 د ډسټرس او له حده ډیر ډسټرس غبرګونونه به کوم وي؟ -

  ټولنیزو غبرګونونو لپاره هغه ځوابونه راوکاږئ چې د فزیکی،احساساتي، پیژندنې، سلوک او
تمرین کې تشریح شوي  ۳. ۱.۱کیږي. بیرته هغو غبرګونونو ته مراجعه وکړې چې په  کارول

 وو. 

  وکړئاشاره : 

فزیکي غبرګونونه: د شاک عالئم، د وینې لوړ فشار، سردردي، د زړه د آوازونو اوریدل )د  -
، ی یا د ځای نه پیژندل، د ټکان خوړلو ریفلکس، بې خوبې، ګنګسوالناروغ په واسطه(

 ستړیا، ترینګلتیا )ډیر ژر پاریدل(. 

و احساس، اضظراب، کیدډوب  د تخریشیت، د ځان په اندیښنو کېاحساساتي غبرګونونه:  -
  ي، د ناهیلیتوبویره، د خوي سمالسی بدلون، انکار )نه منل(، ګوښه کیدل یا کرخت

د شپې لخوا د خپسۍ نیول، د پیښې بیا بیا په ذهن کې د افکارو )پیژندګلوی( غبرګونونه:  -
حافظې ستونزې، د خپل ډیر په بیړه غبرګون، له ډلې څخه جال والۍ، د تمرکز او ګرځیدل، 

 ځان مالمتول. 

 عصبي کیدل، د اشتها کمیدل، د ځان وژنې هڅې. د کړو وړو غبرګونونه:  -

یواځې ټولنیز غبرګونونه: د نورو سره په متقابل عمل کې بدلون، په شا تګ )ګوښه کیدل(،  -
توب یا په یواځیتوب کې د ویرې احساس، رد کول، د کورنۍ سره په اړیکو کې بدلون او 
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داسې نور؛ چې قسماً د ژوندي پاتې شوي شخص د شاوخوا خلکو  د غبرګون په پایله کې را 
 ً د ژوندي پاتې شوي شخص د احساساتي، سلوکي او پیژندل ګلوی د  منځ ته کیږي او قسما

 غبرګونونو په پایله کې را منځ ته کیږي. 

کومې کلیمې یا تصورونه کاروئ؟ په کومه زمینه  لپاره کړنو د بیانولوستاسو په ژبه کې د دا ډول تجربو یا  -
 کې هغه کارول کیږي؟

ږئ چې ډسټرس یا له حده ډیر ډسټرس تشریح کړي؟ )د بیلګې په آیا تاسو په کومه اشاره یا کنایه باندې پوهی -
 په بدنتوګه: ما احساس کولو چې زما بدن یخ وهلی یا کرخت دی، لکه زه چې مسموم شوی یم. لکه زما 

 ...(کې کوم شی مات شوی وي.

 ډسټرس او له حده ډیر ډسټرس تعریفونه ولولئ او تشریح یې کړئ )نوټونه وګورئ(د  .9

 ( ته مراجعه وکړئ. DISORERیا  اختاللستون )ا وروستي یب .10

پیدا ګډوډي کړئ چې یو څوک د یوې خواشینونکې یا له حده ډیرې خواشینونکې پیښې څخه رواني  تشریح
کوي، د بیلګې په توګه جنسي تیری یا د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي نورې پیښې، یا د یوې پیښې څخه 

 رې حالت په پیښه کې.ونکي جاوروسته او یا هم د یو خواشین

نکي یا د ډیرو ترضیضي پیښو څخه وروسته وتعریف او تشریح ولولئ چې د ډیر خواشینو ګډوډۍد رواني 
 ې. )نوټونه وګورئ(راځمنځ ته 

 پوښتنه وکړئ: 

 «بې حده ډسټرس او له بلې خوا د اختالل ترمنځ توپیر وکړو؟\ولې مهمه ده چې له یوې خوا د ډسټرس»  -
o  ترمنځ توپیر وکړو، ځکه هغه ژوندي پاتې  ګډوډۍواضح کړئ چې دا مهمه ده ترڅو د ډسټرس او

اختالل لري، هغوی ډیرې وختونه نشي کوالی چې په خپله د ستونزې سره  ګډوډی یا شوي چې
د روانی روغتیا ارزونه او  ته اړتیا لري ) تخصصی مسلکي مرستې مقابله وکړي. هغوی

بې حده ډسټرس لري هم د احساساتي او ټولنیز  ډسټرس یا درملنه(. هغه ژوندي پاتې شوي چې
خپلو میکانیزمونو په د مقابلې چې کوالی شي دوی مالتړ څخه ګټه اخستالی شي، سره له دې هم 

 او ظرفیتونو تکیه وکړي. 
کوم دي، د جنسي تیرې په  یا ګډوډۍ رواني اختاللونهد جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی په پیښو کې »  -

 ؟ «ګډون
o  د ترهې حملې، د ترضیض څخه ژوندي پاتې شوي کسانو کې کیدای شي ډپریشن، اضطراب، په

حالت د له  دغه اختالل، لیونتوب او نور سندرومونه منځ ته راشي، چې د فشار د روانيوروسته 
 نوټ هم وګورئ( ۳.۱.۳منځ تلو څخه وروسته تر ډیر وخت پورې ادامه ومومي. )همدارنګه د 

 په یاد ولرئ:

  دی او کله چې د مقابلې د ځیرمو پهسټرس د فزیکي او احساساتي ننګونو په مقابل کې عادي غبرګون 
 شتون کې غوښتنه د توازن څخه ووځي، پیښیږي. 

  په وړاندې د مقابلې الرې لرو.  فشار د روانيموږ ټول په خپل ورځني ژوند کې 
 نورې  یږي او لږډوسطه ګډخو بیا هم کله کله د خلکو د مقابلې میکانیزمونه د مهمو حالتونو په وا

 مرستې ته اړتیا لري. 

 ښه ده چې پوه شو!

 وغواړئ ترڅو د مناقشې په پیل او د سیمه ایزو کلمو او اصطالحاتو  تاسو کوالی شئ چې د ګډونوالو د یو کس څخه
 په لیکلو کې درسره مرسته وکړئ.

  ځغرده ووایاست چې دا یوه عامه او لیونتوب، په « جنون»هغو سیمه ایزو کلمو او اصطالحاتو ته ښه ځیر اوسئ چې
په حقیقت کې په عادي توګه  رواني فشار ېاړیکه ده چې په ډیرو کلتورونو کې جوړه شوې ده. په دې تأکید وکړئ چ

برالسي  ګهتوپه غبرګونونو باندې په سمه غیرعادې پیښو  ترڅو د ،مقابل کې د بدن غبرګون دی د غیرعادي پیښو په
 دی.  نه شي. تشریح کړئ چې څنګه د جنون یا لیونتوب اصطالحاتو کارول د ژوندي پاتې شوي لپاره درناوی
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 2لکچر: وروستۍ اغیزې .3.1.3
 توکي: /

 نوټ. د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی وروستۍ اغیزي ۳.۱.۳نوټونونه: 

 ټوله ډلهد ډلې سایز: 

 ساعت ۱وخت: 

خطرناکه پیښې، لکه جنسي تیري د قوی بیړنیو غبرګونونو المل تشریح کړئ چې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی  .1
کیږي، خو همدارنګه ګڼ شمیر وروستۍ اغیزي یا پایلې چې قربانی شوی یا ژوندي پاتې شوی، د هغه یا هغې 

 او ټولنه اغیزمنه کوي.  ټبرکورنې او 

د ټولنیز اقتصادي(. \ټولنیز –رواني \احساساتي -روغتیا \یو جدول د درې موضوع ګانو سره رسم کړئ )فزیکي .2
ځوابونو د درې عنوانونو الندې  ؟مهمو پیښو پایلې یا وروستۍ اغیزې به څه ويګډونوالو څخه و پوښتئ چې د دغو 

 په ترتیب سره ولیکئ. 

اشاره چې د ګډونوالو له خوا  یو اغیزو لنډیز ورته ووایاست؛ هغو اغیزو تهنوټونه توزیع کړئ. د ټولو وروست ۳.۱.۳ .3
 ه شوي روښانه کړئ. دن

  وکړئ:  په الندې ټکو ټینګارهمدارنګه 

 والیوروستیو پایلو پراخد  -

 لوړ اقتصادي او ټولنیز لګښتونه -

اغیزې لکه ډپریشن، شرم  چې ډیرې اغیزې پټې وي )لکه مزمنې فزیکې اغیزې، روانیدی دا حقیقت  -
)... 

هغې د میړه، ماشومانو، لویې کورنۍ دا چې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی د ژوندي پاتې شوې او د  -
او ټولنې ترمنځ د اړیکو د بدلون المل کیږي. ډیري وختونه دغه بدلونونه د ژوندي پاتې شوي او د 

یږي، خو همدارنګه د ژوندي پاتې شوي د مالملتولو د یدکورنۍ د شرم او مالمتۍ  په واسطه نورهم شد
تشدیدیږی. همدارنګه که ژوندي پاتې شوي غبرګون سلوک، ټولنیزې بدنامۍ او رټولو په واسطه هم 

، ټولنیزه چاپیلایر د دې تمه او توقع لري چې، دا باور به را منځ ته شی چې قربانی کس ښکاره نه کړي
 په جرم کې شریک وو.  

ټولنیزې پایلې ډیري وختونه جدي وي او کیدای شي چې د احساساتو د الخرابتیا، لکه شرم، د ځان  -
ډپریشن المل شي. ټولنه د ډسټرس ښکاره عالئمو ته اړتیا لري چې کیدای شي شدید او  څخه کرکه او

خو لږ ښکاره داخلي ډسټرس په واسطه پټ شي )د تش والی یا ناهیلېتوب احساس، نه باور، وي، مزمن 
 د ماشومانو لپاره ویره، راتلونکې او داسي نور...(

کړي او د مرستې پاتې شوي د پیښې راپور ور ن ونديد ټولنیزې بدنامۍ له کبله کیدای شي ډیر ژ -
غوښتنه ونکړي. رد کیدل او ځان یواځي کول د احساساتو بیارغاونه د ورځنیو کارونو څخه او یا هم د 

 ي.هم ستونزې زغم نورژوندي پاتې شوي ټولنیز مالتړ څخه د لري کیدو له کبله 

برګون په توګه په پام کې ونیول شي. خو د عادي غ د غیرعادې پیښو په وړاندې،  روانې اغیزې باید -
او په یو اختالل بدلې شي )که د ژوندي پاتې شوي ورځنی ژوند اغیزمن او  يبیا هم که ادامه وموم

 ناوړه کړی(، ژوندي پاتې شوي کس باید د تخصصی مسلکي مرستې لپاره ولیږل شي. 

                                                           
 

 Heise L, Ellsberg M, Gottemoeller M. (2002) Reproductive Health and Rights: Reaching the Hardly اخستل شوي له:  2
Reached Article 10: Victims of Gender-based Violence. In: PATH Series: Reproductive Health and Rights: Reaching 
the Hardly Reached, Article 10. Available at: http://www.path.org/publications/pub.php?id=513 

Ward, J., ‘An introduction to basic issues and concepts related to gender-based violence prevention and 
response’, UNFPA Afghanistan (slides) 
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سراو کار لري باید د ډیرو پټو تشریح سره چې هر څوک د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی د قرباني شوی سره  په دې .4
 رواني ټولنیزو پایلو څخه چې موجودې وي خبرو وي.

 

 : د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی غبرګون درس .3.2

 موخې 
 ځغمل.ي د الرښوونې په اصولو، پوهاوی، تشریح او ند ژوندي پاتې شوي د پاملر 

 تمرکز مهارتونو ترمنځ په اړیکو پوهیدل.  –ښوونې اصلو او په ژوندي پاتې شوي د الر 

 ژوندي پاتې شوي لپاره څنګه زده کول چې یو کس او ټولنه د  مونو په اهمیت باندي پوهیدل اود مقابلې د میکانیز
 مرسته کوالی شي. 

 فعالیتونه:
 مرستی د اصولو الرښوونهتمرین: د ژوندي پاتې شوي لپاره د  ۳.۲.۱

 تمرین: هغه فکټورنه چې مقابله، ارتجاعیت )بیرته ګرځیدنه( او بیارغاونه پیاوړې کوي.  ۳.۲.۲

 تمرین: د مرستې د الرې خنډونه ۳.۲.۳

 ساعتونه ۵.۴ټول وخت: 

 چمتووالی:  
 د الرښوونې اصول په انډکس کارټ کې ولیکئ.  تمرین: ۳.۲.۱

جملې د سیمه ایزې زمینې سره برابرې او په دقت سره ژباړل شوې دي. که اړتیا وي ډاډ ترالسه کړئ چې  تمرین: ۳.۲.۲
کیدای شي چې د فرهنګ سره مخکې له مخکې له ژباړونکي یا اصلي شخص سره پرې بحث وکړئ. په ځینو پیښو کې 

 مناسبې جملې وکارول شي تر څو ځینې مهم غبرګونونه تشریح شي. 

 نوټونه:  
 د الرښووني اصول :نوټ ۳.۲.۱

 د غبرګونونو سره مقابله( نوټ: ۱) ۳.۲.۲

 ( نوټ: هغه فکټورنه چې مقابله، ارتجاعیت )بیرته ګرځیدنه( او بیارغاونه پیاوړې کوي.۲) ۳.۲.۲

 ، د ماللۍ کیسهد مرستې د الرې خنډونهنوټ:  ۳.۲.۳

 توکي: 

 انډکس کارټونه

و د ونوالکوالی شئ چې د دغه پریزنټیشن څخه د ګډد مقابلې د مهارتونو په جوړولو او پیژندلو تمرکز وکړئ. : نوټ
 تجربې کچې ته په کتو سره و کاروي او دا چې تاسو دغې موضوع ته څومره وخت ځانګړی کوالی شئ. 

a) بنسټیزه الره 

 د مقابلې کټور مهارتونه
 

 د مقابلې بې کټې مهارتونه
 

o او کورنۍ سره شریکول د ملګرو 
o  مراسمدینی 

o الکول او مخدره توکي 
o خپل وخت یواځي تیرول 
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b) پرمختللې الره 

 د مقابلې منفي الرو مخه ونیسئ د مقابلې مثبتې الرې و هڅوی

o  د ملګرو او کورنۍ سره خبرې وکړئ او وخت ورسره
 تیر کړئ. 

o  ،د ستونزو په اړه د یو کس سره چې باور پرې لرئ
 . ئبحث وکړ

o په آرامتیا کې مرسته کوی سره ستاسو  هغه فعالیتونه له
ترسره کړي )لمونځ، سندرې، د ماشومانو سره لوبې 

 کول(
o  .فزیکي تمرینونه ترسره کړئ 

o و عادت کړئ. د آرامي تمرینونه م 

o د ځان سره آرامه خبرې وکړئ 
o  .د نورو سره مرسته وکړئ 
o پوره خوب وکړئ 

o  د امکان ترحده په منظمه توګه خوراک وکړئ او اوبه
 وڅښئ. 

o  .د مقابلې لپاره مخدرات، نارکوټیکونه او الکهول مه کاروئ 

o  .د خپلې کورنۍ او ملګرو څخه ځان مه یواځي کوئ 
o  .ټوله ورځ مه ویده کیږئ 

o  .ډیر زیات یا ډیر کم خواړه مه خورئ 
o تیری مه کوئ 
o  .خپل شخصی نظافت مه هیروئ 
o  .ټول وخت کار مه کوئ 

 

هغو خدماتو ته السرسی و مومي )رواني، ټولنیز، عادي او  هم ورکړئ او د نورو سره مرسته وکړئ چې نورمعلومات 
ورته د سپارلو او په یو امن ځاي کې د ساتلو په خو د کامنیتي خدمات( چې هغه فکر کوی چې مرسته به ورسره وکړي، 

اړه چې نور نشي کوالی هغه پیدا کړې چې دا به د هغې امنیت نور هم تر خطر الندې راولي،په اړه مناسبې خبرتیاوې 
 ورکړئ. 

o  په اړه ورته سم او ساده معلومات خدماتو شته د مختلفو غې د حقوقو، د خوندیتوب د اهمیت او ه\هغهد
 ورکړئ. 

o ور یې او په پټ ځای کې د ساتلو په اړه چې ن ته د وړلو د خدماتو سره د اړیکو جزئیات ورته چمتو او د کور
 ورکړئ.  ونه مومي مناسب خبرداری

o  :ژوندي پاتې شوي نیغ په نیغه راجع کړئ 
  .که ممکن او مناسب وي د یو کس په ملګرتیا یې خدماتو ته ولیږئ 
  .خدماتو ته زنګ ووهئ او وعده ورسره کیښیږدئ 

o  .د اړتیا په صورت کې د لیږد لپاره تعقیبیه چمتو کړئ 

 یا کورنۍ د له غړو یا نورو ټولنیزو مالتړو سره اړیکې ونیسي. \ژوندي پاتې شوي سره مرسته وکړئ چې د کورنۍد 

 کوالی شي. هه ټولنیز مالتړ لري ښه مقابلد جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی څخه هغه ژوندي پاتې شوي کسان چې ښ

o  ټولنیز مالتړ اهمیت ورته تشریح کړئ. د 
o  السرسيله هغې سره د په ټولنیزه شبکه کې د هغو خلکو په پیژندنه کې مرسته وکړئ چې له هغو سره 

 هغه پرې باور وکړي چې د هغو سره د خپلو تجربو په اړه خبرې وکړي.  موندلی شی او

o ورځني کارونه 

o د ماشومانو سره لوبې کول 
o پوره استراحت او آرام کول 

 

o تیری 
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o  تاسو ته ووایې چې کوم ډول دعا، دیني رسوم یا د کوم دیني مشر کوالی شي د که چیرې یو ژوندي پاتې شوي
 . 3هغه سره مرسته وکړي، هڅه وکړئ چې د هغوی اړیکې د روحاني ټولنې سره جوړې کړئ

 تمرین: د ژوندي پاتې شوي د مرستې لپاره د الرښود اصول .3.2.1

 انډکس کارډونهتوکي: 

 الرښووني اصول په انډکس کارد کې ولیکئ )یو اصل په یو کارډ کې(د چمتووالی: 

 د الرښوونې اصول ۳.۲.۱ نوټونه:

 وړې ډلې ۴ د ډلې سایز:

 یونیم ساعت ۵.۱ وخت:

 

تشریح کړئ چې که چیرې موږ د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی د مقابلې د میکانیزمونو او ممکنه غبرګونونو په اړه  .1
ژوندي پاتې شوي یا قربانی لپاره د مرستې د الرښوونې په اصولو پوه شو. دغه اصول داسي  فکر وکړو، موږ باید د

 جوړ شوي چې د ژوندي پاتې شوي سره ترټولو ښو ممکنه الرو چلند وشي. 

ډله په څلورو وړو ډلو وویشئ. هرې ډلې ته یو انډکس کارډ ورکړئ چې د الرښووني یو اصل پرې لیکل شوی وي.  .2
 د لنډ وخت لپاره فکر وکړي. دقیقو لپاره د الندې شیانو په اړه  ۱۰اړې چې د د ډلې څخه وغو

 د دغه اصل معنی، -
 ولې دوی فکر کوي چې دغه اصل د ژوندي پاتې شوي سره د چلند لپاره مهم دی.  -
کوالی شو. هرڅوک باید په خپلو شرایطو یا دنده کې د پوخ کار هغه بیلګې د اصل د درناوی لپاره یې  -

 فکر وکړي )نرس، قابله، مشاور، طبی ډاکټر او داسي نور(.لپاره 
 نوټ ته مراجعه وکړئ.  ۳.۱.۳ګډونوالو ته د وروستیو پایلو په اړه یادونه وکړئ! بیرته 

اصل او هغه بیلګې یې چې موندلي په لنډه توګه وړاندې کوي. د وړاندې کوونکي څخه  یو هره ډله په لنډه توګه .3
 بحث ته یې را وبولئ. ه ولې فکر کوی چې دغه اصل د دوی له نظره مهم دي. پوښتنه وکړئ چې د دوی ډل

تمرکز په اړه وغږیږو تر څو د ژوندي  –تشریح کړئ چې موږ به وروسته په ټریننګ کې په ژوندي پاتې شوي  .4
 چلند وکړو. د دغو مهارتونو په کارولو سره، موږ د الرښوونې اصول عملي کوو. څنګه پاتې شوي سره 

 نوټونه وویشئ.  ۳.۲.۱ .5

 ښه ده چې پوه شو!

  ډاډه کړې چې د الرښوونې د اصولو او د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی د اغیزو ترمنځ اړیکې روښانه ځان
 ګار وکړئ چې د الرښوونې اصولو ته درناوی د ژوندي پاتې شوي د بیارغاونې لپاره مهم دی. نشوې دي. ټی
 ډاډمن کړئ: د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی ډیرې وختونه د  فزیکی خوندیتوبپه توګه.  د بیلګې

ویرې او اضطراب المل کیږي. نور نو ژوندي پاتې شوی کس ځان خوندي نه احساسوي؛ هغوی 
ډاریږي چې دا کار بیا هم پیښیدالی شي. ځینې ژوندي پاتې شوي په ریښتوني خطر کې وي )لکه  

 (. ټینګول اړیکو

                                                           
 

تاوتریخوالی د درملنې له پروټوکول څخه. د عامې روغتیا وزارت   په افغانستان کې د روغتیایی خدماتو د وړاندې کوونکي د جنسیت په بنسټ 3 

 ۲۰۱۵او د روغتیا نړیواله اداره. افغانستان 
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 «د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی پیښو کې کنټرول «. هیلو ته درناوی وکړئ د ژوندي پاتې شوي
ډیرې وختونه ډیر محدود وي. د جنسي تیري پرمهال، ژوندي پاتې شوي کس کنټرول نه لري؛ د 

 هغې هیلې رد شوې وي. \هغه

  چې پیښ شوې او هغه څه  هژوندي پاتې شوي کسان اکثراً د هغه څراز ساتنې ضمانت وکړئ: د
شرمیږي؛ هغوی غواړي خپل ځانونه مالمت کړي؛ که چیرې له کبله  چې تر اوسه پیښیږی،

 تاوتریخوالی عام شي نو کیدای شي ژوندي پاتې شوي د ټولنې لخوا مالمت وګڼل شي. 

  :د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی د بشري حقوقو تیری دی. سربیره پردې، نه تبعیض ډاډمن کړئ
 ژوندي پاتې شوي شخص اکثراً د ټولنې لخوا بدنامه کیږي.
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 تمرین: د مقابلې، ارتجاعیت او بیارغاونې د ښه کیدو فکټورونه .3.2.2

 او مارکرونه فلپ چارټونهتوکي: 

 نوټونو څخه ګټه واخلئ ۳.۲.۲د چمتووالی: 

 ه(: د غبرګونونو سره مقابل۱)۳.۲.۲نوټونه: 

 بیارغاونې د ښه کیدو فکټورونهد مقابلې، ارتجاعیت او (:۲) ۳.۲.۲ 

 ګډونوالو پورې، په وړو ډلو کې ویشل شوي ۲۰په اعظمی ډول تر د ډلې اندازه: 

 هساعت ۲وخت: 

ح کړئ چې په دغه تمرین کې به د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی لکه په ژوندي پاتې شوي باندې جنسی تیرې تشری .1
پایلو تمرکز وکړو. په دویم ګام کې به د دغو پایلو سره د مقابلې په په احساساتي، سلوکي، ټولنیزو او پیژنګلوی په 

 . والرو او مرستو بحث وکړ

 ( نوټونه توزیع کړئ )د پایلو سره مقابله(. ۱) ۳.۲.۲ .2

 د ژوندي پاتې شويدقیقې وخت ورکړئ چې  ۵کسو باندې وویشئ. ډلې ته  ۵ډله په وړو ډلو د زیات نه زیات  .3
  سره ونښلوي. غبرګونونو  احساساتي  خبرې ټولې د ریښتوني

 ې پایلې چک کړئ. ریښتوناو د ګډونوالو سره  د جملو لست له سره وګورئ .4

 مترادفه جوړې: 

 

 نظرونو باندې بشپړه مناقشه وکړي. بیال بلې پایلې ورته تشریح کړئ )نوټ وګورئ(. د هغوي په  .5

هغه الرې چې ژوندي پاتې شوي د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی، یا جنسي تیرې  د پایلو سره چلند ، تشریح کړئ .6
ړي. ښه ک مقابله، ارتجاعیت او بیارغاونهځیني فکټورونه کوالی شي چې کوي په مختلفو فکټورونو پورې تړاو لري. 

 ( نوټ(. ۲) ۳.۲.۲تعریفونه ورته تشریح کړئ )

څخه پوښتنه وکړې چې د هغو فکټورونو نومونه واخلې چې د دوي په آند کوالی شي د ژوندي پاتې شوي د ګډونوالو  .7

مقابله، ارتجاعیت او بیارغاونه و پاروي. تشریح کړئ چې د ژوندي پاتې شوي شخص د ځانګړتیاوو او بهرنیو 

 په فلپ چارټ باندې ولیکئ. بحث را وپاروئ او کلیدې کلمې . )نوټ وګورئ( فکټورنو د ترمنځ توپیر مهم دي

چې کومه یوه( او لنډ فکر )ورته وې ښیي  يګوروغبرګون جوړو ته \ې ډلې څخه وغواړئ چې د دوه جملود هر .8
او کوم اقدامات له دوی  وکړيچې ژوندي پاتې شوي څنګه کوالی شي له دغو غبرګونونو سره مقابله  پرې وکړي

سره په مقابله کولو کې مرسته کوالی شي. همدارنګه دوي ته ورپه یاد کړې چې په افغانستان کې د دا ډول غبرګونو 
 یږي. سره د مقابلې دودیزې الرې کومې دي، چې اوس هم زموږ په متنونو کې کارول ک

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ 
E 

 ویره
M 
 اضطراب

B 
غصه او 
 دښمني

J 
زاري او ځان بی

 جال کول

G 
ول د کنټر \ناتواني

 له السه ورکول

K 
مزاجي 
 بدلونونه

H 
 رد کیدل

۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ 
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 مالمتي

F 
شرم\خجالت   

D 
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N 
بدنامی او 
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L 
د اړیکو 
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I 
ډپریشن 
 )خپګان(

A 
   په ذهن کې

ر بیا تکرابیا 
 لخوا د شپېاو 

 ۍخپس
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ډیرې داسې بیلګې وي چې څرنګه هر یو د موږ بحث رامنځ ته کړئ. تشریح کړئ چې د ټریننګ په اوږدو کې به  .9
کوالی شو د ژوندي پاتې شوي سره د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی یا وپرته د مسلکی دندې په نظر کې نیولو سره 

 جنسي تیرې د اغیزې سره په مقابله کې مرسته وکړو. 

   (فکټورونهد مقابلې، ارتجاعیت او بیارغاونې د ښه کیدو ( نوټ توزیع کړئ. )۲) ۳.۲.۲ .10

 

 ښه ده چې پوه شو!

  ډیر ځله د ګډونوالو لپاره ډیره ستونزمنه وي چې جمله یا بیانیه د سم غبرګون سره ونښلوي. ورته څرګنده کړئ
چې دا ډیره مهمه ده چې د ژوندي پاتې شوي هغه جملې و پیژونو چې ژوندي پاتې شوي د مالتړ لپاره په 

 لومړې سر کې ځای لري. 
  د ډلې سره یوځای وګورئ چې آیا د مقابلې وړاندې شوي میتودونه همدارنګه دودیز میتودونه د الرښوونې له

ترټولو »کوالی شي د اصلو سره برابر دی او که نه. په ځانګړې توګه د هغو کړنالرو په هکله فکر وکړئ چې 
هغې ته \چې څه وکړي یا چیرته هغه ؛ د کوم ژوندي پاتې شوي لپاره توصیه )یا په زوره( کیږي«غوره انتخاب

 لپاره یوه نقض یا تیری وي.  «دا ترټولو ښه حل الره ده»ویل شوي چې 

ژوندي پاتې شوي باید یواځي په عباداتو)د پاکیدو لپاره( کې ونډه واخلي، که چیرې یې خوښه د بیلګې په توګه: 
کیدای  ږیکې تاوتریخوالی تشریح کې هغو مراسمو کې چې پهوی، خو هیڅکله باید پرې تحمیل نه شي. په عامه 

 ورسره موافقه ونلري(.محرمیت څخه تیری وي )که چیرې ژوندي پاتې شوي د شي چې 

 تمرین: د مرستې د الرې خنډونه .3.2.3

 \ي: توک

 \ګډونوال: 

 د مرستې د الرې خنډونه، د ماللۍ کیسه ۳.۲.۳نوټونه: 

 ټوله ډلهد ډلې اندازه: 

 یو ساعتوخت: 

د  د مرستې په لټه کې شي لپاره ډیره ستونزمنه ده چې پرمخ والړ شي، د ځینو ژوندي پاتې شووریح کړئ چې تش .1
ځینې دغه  د مرستې د الرې هغو فکټورونو څخه چې مقابله، ارتجاعیت یا بیارغاونه پیاوړې کوي، ګټه واخلي.

 خنډونه په هغه زمینه یا چاپیلایر پورې اړه لرې چې تاوتریخوالی په کښې پیښ شوی دی. 

 ګې ووایي. د ګډونوالو څخه غوښتنه وکړي چې د دا ډول فکټورونو بیل .2

 د بیلګې په ډول:

د زړه خواله وکړي او خپله کیسه بیان په پیچلو چاپیریالونو کې خوندي ځای نه وی ترڅو دوی  -
 کړي. 

 ژوندي پاتې شوي په شته خدماتو باور نه لري.  -

 د ګناه مرتکب پیژني یا د غچ څخه ویریږي. ژوندي پاتې شوي  -

ټولنیز باورونه: په ډیرو ټولنو کې دا د ښځې دنده چې هر کله یې میړه وغواړي باید \فرهنګي -
په ځینو پیښو کې ټولنه وایي چې میړه کوالی شي په ځینو وختو کې خپله کورواله ورسره وکړي. 

دو کې یي د مینې او پاملرني نښه ښایي دا کار خوښ کړي حتی په ځینې موارښځه ووهي. ښځې 
 ي کیدای شي چې د ټولنې څخه لرې پاتې شي. هونه چې خپله ښځه نه وګڼي.هغه میړ

 کار او بدنامه بلل کیږي. هغه ژوندي پاتې شوي چې پرمختګ کوي ګناه  -
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 هغې ګناه وه. \ژوندي پاتې شوي فکر کولو چې د د هغه -

   تشریح کړئ چئ.  .3

کله ډیر پیچلي الملونه موجود وي چې ژوندي پاتې شوي ولې مرسته نه غواړي. ځینې -کله -
یې د نورو خلکو لپاره چې  وی او زړه کې ذهنپه د ژوندي پاتې شوي خنډونو په ژوره توګه 

 لیدل او پوهیدل ستونزمن وي. 

برالسی شو او د پاملرنې کوونکو د  رېدا د دغو فکټورنو د ستونزمن کیدو المل کیږي ترڅو پ -
زړه تورن کیدو المل کیږي، سره له دې چې داسي حالتونه به وي چې ژوندي پاتې شوي پوهیږي 

رلو لپاره ګام نه پورته چې تاوتریخوالی یا تیری شوي خو مرسته نه مني او د خپل امنیت د ژغو
 کوي. 

 نوټ وګورئ( ۳.۲.۳موضوع ولولئ:د ماللۍ کیسه )  نیزهڅیړ .4

 «. کوم خنډونه د ماللۍ د مرستې د منلو مخه نیسي»د ګډونوالو څخه پوښتنه وکړئ:  .5

 د بیلګې په ډول:
کله یې د خپل پخواني میړه څخه ترالسه کوي –ښایي ماللۍ ډاریږي چې هغه مالي مالتړ چې کله  -

 له السه ورکړئ. 

 کیدای شي د ماشوم په سر د مرستې یا بندیتوب ځینې موضوع ګاني وي.  -

 ګاونډی یې داسي ګڼي چې د ماللي لپاره څه ترټولو غوره دي.  -

 پوره رازساتنه )محرمیت( نشته -

 نور خنډونه چې کیدای د ماللي په خپله د ژوندي پاتې کیدو له لپاره جوړ کړي وي.  .6

 تشریح کړئ: 
  ،په اوږمهال او جدی ناوړه ګټه اخستنه کې د مرتکب او د ژوندي پاتې شوي ترمنځ اړیکې د تاوتریخوالی

احساساتي  دکله -السوهنې، کنټرول، استثمار او ناوړه ګټه اخستلو په توګه پیژندل کیږي او همدارنګه کله
ای شي چې ژوندي پاتې شوي کله په دغو ډیرو سختو حالتونو کې  کید -تړاو په توګه پیژندل کیږي. کله

نورو پیښو  خپل سلوک یا چلند ته بدلون وکړي ترڅو د ترڅو خپله ځانته د ژوندي پاتې کیدو الره جوړوی
 یا له دې څخه بدې ګټه اخستتنې خطر لږ کړي. 

 نوټ توزیع کړئ.  ۳.۲.۳ .7

 تشریح:  .8

  .د اوږدمهاله تاوتریخوالی سره مخامخ کیدل کوالی شي چې د ژوندي پاتې شوي د ډیرې ویجاړۍ المل شي
کیدای شي چې د ټولنۍ سره اړیکې پریږدي او د تجرید پروسه او ناوړه مالتړ کیدای شي له سره تقویه 

احساس « متي دهد د هغې خپله مال»شرم او بدنامي ولري او د داخلي ژوندي پاتې شوي کیدای شي شي. 
د  د ژوندي پاتې شوي سره د باوري اړیکي کیدای په کې پیدا شي. بیارغاونه کیداي ډیره موده ونیسي. 

سره چې  هغې\قضاوت و نکړو له هغهپه اړه د کړو  هغې\و هڅه په داسې حال کې چې د هغهټینګول
 . 4مرستې ته په تمه دی، د مرستي په لور لومړی ګام دی

 که تاسو د ماللۍ ګاونډۍ وۍ څه مرسته به مو کړې وای؟پوښتنه وکړئ:  .9

                                                           
 

 .trafficking training manual for Judges and -In:  antiFisher, Neue wegen in der Opferhilfe (1998)اخستل شوی له:  4 
Prosecutors in SEE, International Centre for Migration Policy Development. 
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 پوښتنه: که تاسو د ماللۍ د ستونزۍ روغتیایی کارکوونکې وای څه مرسته به مو کړې وای؟ .10

 مهم ممکنه غبرګونونه: 
 د هغې د ښې پیژندنې ، له هغې څخه د نه لري کیدو هڅه. -

 که ممکنه وي د هغې فزیکی امنیت ډاډمن کړئ -

 د هغې په اړه قضاوت مه کوئ.  -

 . ئپه کلي کې د هغې په اړه نورو خلکو ته کیسي مه کو -

 ، له هغې سره په وړو شیانو کې مرسته څرګندولد پاملرنې  -

 د هغې کیسې ته غوږ نیول.  -

په دې اړه چې څه باید وکړئ، څه مه وایئ، خو هغې ته د مرستې ترالسه کولو لپاره د الرو  هغې ته -
 په اړه معلومات ورکړئ. 

 باالخره هڅه وکړئ چې خپله اندیښنه او لیوالتیا ورته څرګنده کړئ.  -

 . مرسته وکړئ، که چیرې هغې غوښتلله هغې سره د حل الرو او مرستې په موندلو کې  -

) د جنسی تیري او د : د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی درس .3.3

 یلېپاماشومانو په اړه تاوتریخوالي په ګډون( 
 

 موخه
 د ماشومانو په غبرګون باندې پوهیدل او د هغو وسیلو پیژندنه چې ماشومان پرې هوسا کیږي.

 فعالیتونه: 
 مناقشه: د ماشومانو د غبرګونونو پیژندنه ۳.۳.۱

 شومانو د مالتړ د وسایلو چمتو کوللکچر: د ما ۳.۳.۱

 ساعتونه ۴ټول وخت: 

 ي: چمتوال

 نوټونه:
او د هغو د پایلې، د جنسی تیري او د ماشومانو په لپاره تاوتریخوالي  د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی نوټ:  ۳.۳.۱

 مقابلې میکانیزمونه

 نوټ: د ماشومانو لپاره د مالتړ چمتو کول ۳.۳.۲

 توکي: 
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کله چې موږ په ماشومانو باندې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی په اړه خبرې کوو، اړتیا لرو چې یواځی باید هغه نوټ: 
چې تاوتریخوالی په پام کې و نه نیسو چې نیغ په نیغه ماشوم ورسره مخ کیږي، باید هغه حالتونه هم په پام کې وساتو 

 په یو بې روزګاره کورنیز چاپیلایر کې(.رځي )د بیلګې په توګه ماشومان په غیرمستقیم ډول د تاوتریخوالی قرباني ګ

 مناقشه: د پایلو پیژندنه او د مقابلې میکانیزمونه .3.3.1

 \توکي:

 \چمتووالی:

 پایلو او د مقابلې د میکانیزمونو پیژندنه: د ۳.۳.۱نوټونه: 

 ټول ګروپد ګروپ اندازه: 

 ساعت ۱وخت: 

چې ولې دوی فکر کوي چې د جنسیت په بنسټ  پوښتنه پیل کړئګډوانو څخه په دغه دا درس یا ناسته د  .1
 ، د په ماشومانو د جنسیت تاوتریخوالی په جال توګه.ی رواني او ټولنیزې پایلې مهمې ديتاوتریخوال

 ځان ډاډه کړئ چې په ګوته کړي مو دي: 

  .چې ماشومان د لویانو څخه جال غبرګون څرګندوي 
  .چې ماشومان خپل درد د لویانو په پرتله بل ډول څرګندوي 
 سره تړاو لري چې د ماشومانو سمدستی غبرګون او ممکنه اوږدمهال پایلې یې : 

o د تاوتریخوالي ډولونه 

o د تاوتریخوالي موده 

o ( آیا د ماشوم له نږدې خپلوانو څخه وود مرتکب پیژندنه) 

o  وړتیا چې پیښ شوي دي()په هغه څه د پوهیدو د ماشوم د ودې پړاو 

 ګډونوالو ته په لنډه توګه د ودې د مودې د مفهوم یادولو سره ادامه ورکړئ.  .2

  نږدې سره یو بل د ماشوم په مختلفو ساحو کې مهارتونو ته وده ورکوي، چې ټول د ژوند په هر پړاو کې
ویالی شو چې ماشوم یو شمیر همدارنګه  .ټولنیز، هویت()حرکي، احساساتي، د پیژندنې،  اړیکې لري

دندې په ځانګړي عمر کې زده کوي، د دې لپاره چې په متوازنه توګه وده وکړې ځانګړې شیان باید د 
 عمر په ځانګړې پړاوکې زده کړي. 

. دغه ظرفیت وو او هیلو څرګندول زده کوياړتیا او د خپلود بیګې په توګه: یو ډیر کوچني ماشوم خبرې 
 د ملګرتیا وده او ټولنیزې شبکې سره په متقابل عمل کې مرسته کوي.  خلکود د یو ماشوم سره 

 ډیر زیات په هغه مرسته پورې  له دغو ټولو پړاونو څخه تیریږي ه داده چې په کومه الره چې ماشومممه
پاملرنه کوونکي، یا ماشوم ته نور نږدې خلک. یو اړه لري چې د خپل چاپیلایر څخه یې ترالسه کوي: 

د پیژندنې او حرکت مهارتونه او ټولنیز چلند د لوبو او د هغو د پاملرنه کوونکو سره د اړیکو ماشوم 
 کوي. عملی څخه 

او ښایې په پړاو تشریح کړئ چې جنسي تیری تل د ځناور خوی او بیکاره عمل دي چې د ماشوم د ودې په اوسنې  .3
 نوټ وګورئ(. ۳.۳.۱وکړي. )راتلونکي پړاو ډیره سخته اغیزه 

وغواړئ چې په ماشومانو د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي په لنډمهاله او اوږد مهاله پایلو د بیلګو په د ګډوانو څخه  .4
ولیکئ. نورې بیلګې هم ورته څرګندې کړئ. د ګډونوالو سره تشریح کړئ چې ولې اړه فکر وکړي. ځوابونه یې 

 نوټ وګورئ(.  ۳.۳.۱یحاتو لپاره ځینې مهم غبرګونونه او پایلې منځ ته راځي )د بیلګو او تشر
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فعالیت  ۳.۲.۲همدارنګه د هغوی څخه وغواړئ چې د ماشومانو د مقابلې د میکانیزمونو په اړه فکر وکړي. بیرته  .5
 ته مراجعه وکړئ. 

 .ګډونوالو ته ور په یاد کړئ چې د فرضیو د جوړولو په اړه د احتیاط څخه کار واخلي .6

کیدای شي اندیښنه را پورته کړي، دا په دې معنی نه ده چې یو ماشوم د دا ډول د دا ډول سلوک یا چلند شته والي  .7
په  فشار د روانيځپلو شرایطو کې، ډیر ماشوم کیدای شي  هپه جګړحالت سره مخامخ شوی دی. په ځانګړې توګه 

. له وړاندې مؤقتی غبرګون څرګند کړي، چې کیدای شي د هغو غبرګونونو سره ورته وي چې موږ تشریح کړل
 مهمه ده. دې کبله د ماشوم په احتیاط سره ارزونه 

 په دې تشریح چې د ماشومانو ځانګړې کړه وړه باید تل د ماشوم د ودې د روان پړاو په زمینه کې وکتل شي.  .8

  د ودې مخکني پړاو ته مؤقتی بیرته تګ ځینې ماشومان په داسي کړووړو سره غبرګون ښکاره کوي چې
  توګه ماشوم بیا د بسترې لندول پیل کوي( څرګندوي. )د بیلګې په

  ځینې نور ماشومان کیدای شي د ناوړه ګټه اخستنې څخه وروسته ځنډني وده ولري )لکه، د ستونزو زده
کول په ښوونځي کې( یا د ودې په مهمو ساحو کې د چټکې ودې ښکاروندي وکړي) لکه د جنسی سلوکو 

  په لږ عمر کې(. ښکاره کول 

 ۳.۳.۱ یع کړئ. نوټ توز 

 په ماشومانو د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی  غبرګونونو لنډیز: 

 د احساساتو خرابیدل 
 د کړو وړو یا سلوک خرابیدل 
  .د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي لپاره په ځان مالملتي او مسؤلیت منل 
  .په ښوونځی کې ستونزې 
 د همزولو سره په اړیکو کې ستونزې 
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  د مالتړ د وسیلو برابرول لکچر: دماشومانو لپاره .3.3.2

 \توکي:

 \چمتووالی:

 د ماشومانو لپاره د مالتړ د وسیلو چمتو کول :۳.۳.۲نوټونه 

 ټول ګروپد ګروپ اندازه: 

 ساعت یونیموخت: 

و پیژنو او څنګه یې دا مهمه ده چې په ماشومانو کې غبرګونونه او پایلې وپیژنو څنګه  لومړی تشریح کړئ، .1
 ورسره چلند وکړو، د دې لپاره چې: 

 ماشوم د زیات زیان څخه وساتو -

 د ماشومانو لپاره مالتړ چمتو کړو -

څنګه ماشومان مقابله کوي، د ماشومانو د مالتړ الرې یا د هغوی د مور او پالر یا نورو  دا چېاوس به موږ  .2
 څنګه وکړي.  و مالتړماشومان وخپلد پیښو څخه وروسته د دا ډول تر څو و ګورو مراقبت کوونکو د هڅولو الرې 

 نوټ ته وګورئ(.  ۳.۳.۲د ماشومانو د مقابلې او د هغوی د مالتړ یو څو بیلګي ورته بیان کړئ ) .3
د ګډوانو څخه وغواړئ چې څنګه باید  په ماشومانو د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي د غبرګون او پایلو په مقابل  .4

ځوابونه کې غبرګون ښکاره کړو یا څنګه د هغوی مور او پالر کوالی شي د خپلو ماشومانو څخه مالتړ وکړي. 
 (.دیني اصالحشوې الرې ولټوئ )لکه را ټول کړئ. د تاوتریخوالی د پایلو د تشخیص لپاره فرهنګی منل 

د ګدونوالو څخه پوښتنه وکړئ چې د هغو شیانو په اړه فکر وکړئ چې والدینو ته د ماشومانو د مالتړ لپاره باید  .5
مهم ټکي تشریح کړئ  توصیه نه شي. ځوابونونه راټول کړئ. پوښتنه وکړئ چې ولې دا تګالرې بدې دي. 

 نوټ ته وګورئ(. ۳.۳.۲)
 نوټ توزیع کړئ.  ۳.۳.۲ .6
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د جنسیت په بنسټ  روغتیا رواني ټولنیزه څانګهد رواني : درس .3.4

 څوفکټوریزه السرسي د برخې په توګهد تاوتریخوالی ته 

  5موخې

 ټینګار او په بنسټ یې والړه ده او  درسونود جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی د پایلو په اړه په مخکنیو  دغه درس
ګډونوالو ته د ترټول لږو غبرګونونو د خدماتو په اړه ښوونه کوي چې کیدای شي د خطرناکه پایلو، د نورو 

 صدماتو د مخنیوي، ټروما او زیان د کمولو لپاره ورته اړتیا پیدا شي. 

 ه معرفی کوي او د نقشې ویستلو په ډسپلینونه، د غبرګون لپاره اړین تخصصون \څلور لومړني سکټورونه  دا درس
 تمرین پای ته رسیږي، ترڅو ګډونوال په ټولنه کې ال له مخه شته خدمات وپیژني. 

 دماتو ترمنځ د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی د پایلو، وروستیو اغیزو، د ژوندي پاتې شوي د اړتیاوو او اړینو خ
 اړیکې تشریح کړئ. 

 چې باید د جنسي تیري د خطرناکه پایلو د کمولو، او د نور زیان، تروما او ضرر د  ترټولو لږ توصیه شوی خدمات
 . وپیژنئمخنیوی لپاره باید موجود وي، 

  مالتړیز خدمات چې مخکې په ټولنه کې موجود دي چې د ژوندي پاتې شوي لپاره دواړه رسمي او غیررسمي
 مالتړ او مرسته برابروالی شي، وپیژنئ. 

 فعالیتونه: 

 مناقشه: د ژوندي پاتې شوي لپاره د له ټولو لږو خدماتو لنډه کتنه ۳.۴.۱

 ټینګارمناقشه: د ګڼ سکټوریزه غبروګون د خدماتو په اړتیا \څرګندونه ۳.۴.۲

 تمرین: په ټولنه کې د خدماتو په نښه کول  ۳.۴.۳

 ساعتونه ۲ټول وخت: 

 \نوټونه:

 توکي: 
 فلپ چارټ، مارکر، فیته

 پښی لرونکی څوکۍ ۴

 پاڼې ۱۰  -( کاغذ A4) ۴ای 

 رنګه  ۳یا د کاغذ څیرې شوي ټوټي په لږ ترلږه درې ډوله دانې )جوار، وریژې، لوبیا( 

 

 

                                                           
 

 دغه درس  په نورو روزنیزو درسونو د ګڼ سکټوریزه او د ادارو په دننه د همغږئ په اړه د مناقشو لپاره بنسټیز کار جوړوي.  5 
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 ژوندي پاتې شوي لپاره د له ټولو لږو خدماتو لنډه کتنه)غبرګون(د مناقشه: د  .3.4.1

 فلپ چارټ او مارکرونهتوکي: 

 د نږدې تیرشوی درس څخه د پایلو او وروستیو اغیزو لستونه وځړوئ. چمتووالی: 

 یو فلپ چارټ د خونې په مخ کې وځړوئ چې د دغه درس په بهیر کې ولیدل شي.

 برابرولغبرګون: د مالتړ او خدماتو 

 زیان څخه مخنیوی. د خطرناکه پایلو لږول او د نورو جروحاتو، ځغم او 

 \نوټونه: 

  ټوله ډلهد ډلې اندازه: 

 دقیقې ۳۰وخت: 

د پایلو او وروستیو اغیزو لست ته په اشارې سره ګډونوالو ته د تیرې مناقشی د ژوندي پاتې شوي د اړتیاو په اړه  .1
 تیرې زده کړې د اوسني درس په بهیر کې.  \ټینګار وکړېیادونه وکړئ. په دې کار سره به تاسو په تیرو درسونو 

 ګون=( او په لوړ آواز یې ولولئ. هغه فلپ چارټ ته اشاره وکړئ چې اوس مو برابر کړئ )غبر .2

یو ژوندي پاتې شوي به کومو مرستو ته اړتیا ولري تر څو خطرناکه رواني د ډلې څخه څخه پوښتنه وکړئ چې  .3
ټولنیزې پایلې کمې شي. د هغوی ځوابونه په تش فلپ چارټ باندې ولیکئ، فلپ چارټ باید په الندې ډول ښکاره 

 شي. 

 په الندې سکټورونو، یا وظیفوی ساحو کې شامل شي.  کوالی شي، لږ ترلږه، ترټولو لږ، غبرګون، بیا

 روغتیایی پاملرنه •

 رواني ټولنیزې اړتیاوې •

 مرستهرواني او احساساتی  -

 ټولنیزه منل کیدل او بیا ځای پرځای کیدنه -

 امنیت او خوندیتوب •

 رسمی او دودیز –حقوقی قضاوت  •

 کار وکړي. ټول باید یو له بل سره په ګډه

ته اړتیا یا غوښتنه نلري. زموږ دنده دا ده چې باید ډاډ  وټینګار وکړئ چې ټول ژوندي پاتې شوي دغو ټولو مرست .4
کلمی د  ېولري. د دغښه کیفیت او شتون ولري، د السرسي وړ وي ترالسه کړو چې دغه چوپړتیاوې یا خدمات، 

راز ساتنه )محرمیت(، د د زړه سوی پاملرنه، پیاوړې شي،  ړه بحث وکړئ، ترڅو پخوانۍ زده کړېمعنی په ا
 په بنسټ الرې کارول.  –ژوندي پاتې شوي هیلو او الرو ته درناوی، د نه زیان اصل او د حقوقو 

، هغو خلکو ته ودا هم د یادولو وړ ده چې موږ باید مخکې له دې ټولنې ته د خدماتو د شتون په اړه اعالن وکړ .5
که دغه خلک سم روزل شوي نه وي، او ژوندي پاتې شوي  غبرګون دغه خدمات پرمخ بیایی. روزنه ورکړو چې د

 ډیرې تروما او زیان سره مخ شي.  د هغوی ته ورشي، کیدای شی ژوندی پاتی شوی د نورو ستونزو او ښایې
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 الندې ټکی باید په غبرګون شامل وي: 

 ترڅو په خواخوږۍ، روزنه ، ټولو سکټورونو اوټولو کچو یا د ټولنو رضاکارانو او پرسونل د ټولو فعاالنو ،
 رازساتنې او سمه توګه عمل وکړي. 

  ترڅو د  –د راپور ورکولو او راجع کولو سیسټمونه )لکه، د ټولنې سره کارکول، په ځانګړې توګه ښځې
 السرسي وړ میتودونه د پیښو د راپور او د مرستې لټولو لپاره جوړ شي(. 

  .د راپور ورکړل شویو پیښو مسند کول، د ارقامو تحلیل، څارنه او ارزونه 

  د مختلفو فعاالنو او ادارو ترمنځ د معلوماتو او همغږي د شریکولو سیسټمونه ترڅو د متوازي هڅو او د
 ګردانۍ څخه مخنیوی وشي. ژوندي پاتې شوي د سر

 ته لنډه کتنه:  «زیان مه رسوي»

 یا تروماتیکې پیښې په اړه بحث وکړي، که چیرې  يترضیضچې د یوې  ئهیڅکله په چا باندې فشار مه اچو
 هغوی نه غوښتل.

  .که چیرې یو څوک د یوې پیښې په اړه د خبرو کولو پرمهال ډیر خفه شو، هغو ته د دریدلو چانس ورکړئ 
  .هیڅکله د ژوندي پاتې شوي څخه پلټنه )استنطاق( مه کوئ 
 شئ. ې مه ورکوي چې ترسره کوالی یې نهیڅکله داسی وعد 

 مناقشه: د ګڼ سکټوریزه خدماتو د غبرګون په اړتیا ټینګار کول\څرګندونه .3.4.2

 څوکۍ هیوتوکي: 

 \ګډونوال: 

 \نوټونه: 

 ټوله ډلهد ډلې سایز: 

 دقیقې ۳۰وخت: 

یا غبرګون د یوې څلور پښې لرونکې څوکۍ په څیر دی. یوه  هسره مقابل جنسیت په بنسټ تاوتریخواليد تشریح کړئ چې  .1
 : څوکۍ د ټولګي مخې ته راوړئ او په زوره یې په غولي باندې کښیږدئ. د څلور پښیزې څوکي په کیفیت خبرې وکړئ

په سمه او دوامداره توګه اید بکه چیرې څوکۍ د څوکۍ په څیر دنده ترسره کړي نو څلوره واړه پښې 
 څوکۍ لویږي.  ،دنده ترسره کړي، که یوه پښه یې ماته یا نه وي

ترڅو ولویږي، د دغه بحث په بهیر کې، څوکۍ پورته کړئ او په زوره یې کښیږدي، ټیله یې کړي 
 ، د څوکۍ د فعالیت او نه فعالیت په اړه یوه د یاد وړ ننداره جوړه کړئ.شاوخوا ته یې وګرځوئ

 ، امنیت او قضایيعقلي روغتیا رواني ټولنیزه روغتیا، سکټورونه، ولي ټول څلورو بحث وکړئ: اډونوالو څخه پوښتنه د ګ .2
 سکټورونه یو بل ته اړتیا لري؟

 

 ښه ده چې پوه شو!

 څلور \ۍد ټولګي په منځ کې پریږدئ. د درس په بهیر کې که چیرې د بحث سره سمه وه بیا هم څوک که کوالی شئ څوکۍ
 سکټورونو ته مراجعه کوالی شي. 

 ترټولو لږ ډولونو بحث کوي چې باید په هرځای کې موجود  \اړینو\په هغو څلورو لومړنیو د خدماتو دغه درس یواځی
 وي. 

 

 



28 
 
 

 پاڼې ۱۰ – )نقشه ویستل( تمرین: په ټولنه کې د خدماتو د ځای په نښه کول .3.4.3

 رنګه ۳کاغذ څیرې شوي ټوټي په لږ ترلږه درې ډوله دانې )جوار، وریژې، لوبیا( یا د 

 \ګډونوال: 

 \نوټونه: 

 کسیزه ډلې  ۵د ډلې سایز: 

 ساعت ۱وخت: 

فعالیت په دې خبره پیل کړئ چې تراوسه چې په دې درس کې کوم بحثونه ترسره شوي دې د ځانګړو، کارونو،  .1
مسؤلیتونو په اړه وو. تشریح کړئ چې په  دندو، فعاالنو، سکټورونو او د ژوندي پاتې شوي د اړتیا لپاره د ځانګړو

د هغو ګڼو الرو په اړه فکر وکړو ترڅو  –( تمرکز وکړو هغبرګون )مقابل عالیت کې به موږ د ټولنې په کچه پهدغه ف
او ویې پیژنو چې په ټولنه کې ډیر خلک کوالی شي د معلوماتو، مالتړ او جبران په واسطه د ژوندي پاتې شوي سره 

 مرسته وکړي. 

په دې بنسټ چې آیا ګډونوال د مختلفو سیمو  –کسیزه ډلو وویشئ یا په یوه لویه  ډله کې فعالیت وکړئ  ۵ګډونوال په  .2
 څخه دي او که د یو ښار اوسیدونکي دي. 

هرې ډلې ته د فلپ چارټ یو کاغذ، درې رنګه مارکرونه، دانې )درې ډوله( یا د رنګه کاغذ ټوټې )دری رنګه(  .3
 ورکړئ. 

، مهمې ودانۍ، هغه ځایونه چې خلک په کې هالو څخه وغواړئ چې خپله ټولنه رسم کړي، د سړکوند ګډونو .4
د ځوانانو د راټولیدو ښوونیز مرکزونه، راټولیږي، د بازار ځایونه، روغتیایی مرکزونه، مسجدونه، د لوبو سیمې، 

 دقیقې وخت ورکړئ.  ۱۵. د دې کار لپاره ، د رسم کړيځایونه، رسټورانټونه او داسي نور

بیا د ګډونوالو څخه وغواړئ چې هغه ځایونه د دانو یا رنګه کاغذونو د ټوټو په واسطه په نښه کړې چې د جنسیت په  .5
بنسټ تاوتریخوالی یا د جنسي تیري او استثمار قربانیان کوالی شي مرسته ترالسه کړي. دوی باید د مختلف رنګ 

روغتیایی خدمات،  -)لکه لوبیاوکاروي. حقوقي خدماتو لپاره \ه د طبي، رواني ټولنیزو او قضاییندانې یا کاغذنو
قضایی(. ګډونوال باید په هغو ځایونو کې چې ژوندي پاتې شوي کوالی شي جامع او د ښه  -ټولنیز، جوار -وریژې

اندازه مرسته ترالسه کوالی شي یو  دانې کیږدي او په کومو ځایونو کې چې یواځي لږ ۱۰کیفیت مالتړ ترالسه کړي 

 خپلې نقشې په نښه او بحث پرې وکړي.  ورکړئ ترڅو دقیقې وخت ۳۰څو دانې کښیږدي. 

هرې ډلې خواته د هغوي د بحث د اوریدلو لپاره قدم ووهئ. د ګډونوالو څخه وپوښتئ چې ولي دوي فکر کوي چې  .6
ایو کې څوک مرسته کوي. ګډوانول په پرتله کوالی شي ډیره مرسته وکړي او په دغو ځ وځینې ځایونو د نور

 هڅوئ چې په ټولنه کې د مختلفو الندې ډلو په اړه په پراخه توګه فکر وکړي. و

 چې د مرستې لپاره ورتالی شي.  يکوالی شي چې معلومات د هغو ځایو په اړه وړاندې کړ –ماشومان  •

چې د مرستې لپاره ورتالی شي؛  يشي چې معلومات د هغو ځایو په اړه وړاندې کړکوالی  -دیني عالمان  •
 کوالی شي چې روحاني او احساساتي مرسته وکړي. 

 ښځې کوالی شي چې د اوبو راوړلو، شیانو د مینځلو یا نورو فعالیتونو پر مهال خبرې او مرسته وکړي. •

کوالی شي چې هغو ماشومانو ته السرسی ولري  –څوک چې په ښوونځیو کې کار کوي هغه ښوونکي او نور  •
چې ځوریدلي وي، او کوالی شي چې د مرستې لپاره د ځای معلومات ورته ورکړي. کوالی شي چې احساساتي 

 مرسته وکړي. 

دقیقې( ترڅو پوه شئ چې د ژوندي پاتې شوي اړتیاوې  ۳۰-۲۰دقیقو په پای کې په لویه ډله کې بحث وکړي ) ۳۰د  .7
 پوره کیدای شي. چې دوی وپیژندل د مختلفو غړو له خوا  څنګه د ټولنې
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 خطرناکچې د ژوندي پاتې شوي لپاره  يد بحث یا مناقشې په بهیر کې کیدای شي داسی خلک یا ځایونه پیدا کړ •
د ژوندي پاتې شوي د تمرکز نه وي. که وخت وو، دا ګټوره ده چې د په دې اړه چې د ټولنې د کړو وړو  او

د دغو کړنو او سلوک د بدلون پیژندل  ولي مهم دي لنډ بحث وکړئ،  او د هغو نظریاتو په اړه بحث وکړئ چې 
 المل کیدای شي. 

ترڅو ژوندي پاتې  –رستندویه چاپیلایر په اړتیا تأکید کوي د م درسونو څخه د زده کړې په ټینګاردرس د پخوانیو ا د .8
 لږ تجرید شوي وګڼي او قضایي، طبي او روانی ټولنیزو خدماتو ته باید السرسی ولري.  شوي ځان خوندي او

څه کوي، څه وخت او چبرې(  ،څ او یو چ )څوک ۳د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی فرعی چوکاټ په افغانستان کې 
عقلي دا مهمه ده چې ټول سکټورنونه د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی د . 6د اصلي چوکاټ به منځ کې جوړ شو

د  عقلي روغتیا رواني ټولنیزو خدماتود  له ظرفیت څخه خبر وي، د دې لپاره چېروغتیا رواني ټولنیزو خدماتو 
نو کې بشپړ شي. هغه قربانیان چې د مرستې لپاره ډیره اړتیا لري، ډیرې پالن جوړولو او تطبیق په لومړیو پړاوو

وختونه د خدماتو لږه غوښتنه کوي، روغتیایی مسلکی کسان باید د دې وړتیا ولري چې هغه معمول ځایونه وپیژني 
 چې د ټولنې غړې پکې سر او کار او معلوماتو او مرستې ته السرسی لري. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

 د افغانستان د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی د ساتنې فرعی چوکاټ  6 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/gender-based-violence 
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 په پایلو پوهیدل او د غبرګونونو پیژندنه –دریم ماډیول: د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی اغیزې 

 د ګډونوالو الرښود

 )ګډوډي( اختالل، دسټرس او رواني فشار۳.۱.۲نوټ  –درس  ۳.۱

 تعرف: رواني فشار د

  ،سټرس یا رواني فشار زموږ په چاپیلایر کې د بدلون په مقابل کې یو ناڅاپی، بیولوژیک، فزیولوژیک
دا یو کله چې موږ د یو شي سره چې کیدای شي یو تهدید وي، ټولنیز او رواني غبرګون دی. 

چې موږ  دغه تهدید کیدای شي په دنننی یا بهرني چاپیلایر کې یو بدلون وي دی.« خبروکوونکی غبرګون»
باید ورسره تطابق وکړو، یا ورسره مقابله وکړو. هر سړی د رواني فشار په مقابل کې مختلف غبرګون 

ځانګړې درشل یا قدمه لري. هر کس په ورته شرایطو کې د روانی فشار احساس نه څرګندوي: خلک ځانته 
 کوي. 

 عی غبرګون دي. که چیرې د رواني ، او ښه کیدو لپاره یو عادی او طبیسټرس د ژوند د ساتلو، خوندیتوب
فشار سره زموږ الرې سمې او روغې وي، کیدای شي چې رواني فشار د یو مثبت څیز یا یوې ننګونې په 
توګه ومومو. هغه سټرس یا رواني فشار چې موږ یې ښه اداره کوالی نشو، ډیر منفي په نظر راځی. چې 

 دغه حالت ته ډسټرس یا تنګسیا ویل کیږي. 

 تعریف ډیر ډسټرس هله حد او )تنګسیا(ډسټرس د 

  مقابلې او د ستونزې د مهارتونو د لنډ د کې غبرګوند ډیر له سټرس څخه ډک حالت په  ډسټرس یا تنګسیا 
  مهاله ماتې څخه عبارت ده. 

 ویره او اضطراب او ترهیدو پورې احساسات  کمزوتیا، خفګانه کپه ډسترس کې پراخ احساسات ل
ډسټرس کوالی شي ستاسو د ژوند نورې برخې لکه فکرونه او سلوک هم  ،احساساتو پرشاملیږي. سربیره 

 اغیزمن کړي. 

  یا تروماتیک سټرس کوالی شي چې د یوې ډیرې له سټرس څخه ډکې پیښې څخه له حده ډیره تنګسیا
کې د شخص ته یا د شخص  وروسته پیښ شي )همدارنګه تروماتیکه پیښه هم ورته وایي( چې په هغې

غبرګونونه کیدای شي فزیکي، احساساتي، د پیژندنې،  نږدي خپل ته د مرګ یا ژوبلې ګواښ موجود وي. 
کړو وړو یا ټولنیز وي چې ډیره ویره، د پیښې بیا بیا ذهن ته راتګ، ډیر را پاریدل )کله ډیر خیزوهونکي 

 څخه ناوړه ګټه اخستنه په کې شاملیږي.  کیدل(. ډپریشن، د اړیکو شدیدې ستونزې او د مخدراتو

روانی حالت سره د ډیر شدید سټرس له کبله  ګډوډۍهغه خلک چې له حده ډیرې تنګسیا سره مخ کیږي کیدای شي چې د 
یوه له حده ډیره له سټرس څخه ډکه پیښه، لکه د جنسیت په بنسټ مخامخ شي )همدارنګه شاک هم ورته وایي(. 

د هغې څخه د تیریدو له کبله سړی او دردناکه وي چې « بوګنونکې»یري په ګډون، معموالً ډیره تاوتریخوالی، د جنسي ت
 نشي کوالی لکه په نور حاالتو کې یې هپه هماغه وخت کې هسي مقابل ښځه\ماته خوري. کله چې داسې پیښه وشي سړی

 کوي.  چې

 د ډیرو زیاتو فشارونو په مقابل کې مختلف غبرګون څرګندوي:  هر څوک

  د یو شخص د مقابلې میکانیزمونه او ظرفیت ټاکلی شي چې د یوې له سټرس څخه ډکې پیښې څخه وروسته
 نګه غبرګون څرګندوي. رڅ

 په  او نور( همدارنګه ټولنیزه زمینه )د ژوندي پاتې شوي د نږدې خلکو غبرګونونه، د ټولنیزې مرستې کچه
 فزیکي، احساساتي، د پیژندګلوی، ټولنیزو او اخالقي غبرګونونو باندې مهمه اغیزه لري. 

  باندې اغیزه لري. په ځینو فرهنګونو  څرنګواليهمدارنګه فرهنګ هم د ژوندي پاتې شوي د غبرګون په
دای شي د داسی ، کیورته سره«لیوني»د ناکامي، ځان چوپ نیول  ېیو ځانګړې عمل په کولو ک دکې، 

بارو د رامنځ ته کیدو المل شي چې ژوندي پاتې شوي په جرم کې شریک دي او له همدې کبله د قرباني 
او په همدې ډول د ژوندي پاتې شوي لخوا هم د ځان مالمتول مالمتیا د کورنۍ او ټولني لخوا ډیریږي، 

کوالی شي هغه داخلي شدید او مزمن همدارنګه د ډسټرس د ښکاره عالئمو غوښتنه د ټولنې لخوا ي! یږډیر
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عالئم ترپوښښ الندې ونیسي چې لږ ښکاره دي )د تشوالي یا ناهیلیتوب احساس، بې باوري، د ماشومانو 
 . چې ژوندي پاتې شوي ورسره مخامخ دی لپاره ویره، راتلونکي او داسې نور(

 په مقابل کې  د یوې له سټرس څخه ډکې پیښې و لپاره د ډسټرس او ډیر دسټرسد ډیرو ژوندي پاتې شو
په ځانګړې توګه کله چې ټولنیز او احساساتي مرسته ورسره وي، ډیر ژوندي پاتې وي.  غبرګونعادی 

 .  7د وخت په تیریدو سره کمیږي )تنګسیا( شوي زده کوی چې څنګه ورسره مقابله وکړي او ډسټرس

په مقابل کې د غبرګون د شدت په درجې د هغو  فشار راوړونکو او\د پیښو د تنګسیا او له حده ډیرې تنګسیا ترمنځ توپیر
 پورې اړه لري. 

 یا اختالل تعریف:  رواني ګډوډید 

 کیدای شي چې د ډیرې قوي ترضیضی یا د فشار څخه ډکې پیښې څخه وروسته را منځ ته شي. 

  فشارونو په مقابل کې غبرګونونه په خپله پرته د بهرنۍ مداخلې څخه کله چې  يد ډیرو قوپیښو کې په ډیرې
کله پیاوړې تروماتیکې پیښې کوالی شي چې د  –. خو بیا هم کله را کمیږی محرک له منځه والړ شي،

 وایی.  mental disorderالمل شي، چې دې ته رواني ګډوډي یا  ونوغیرعادي کاررواني دنننیو 

 فعالیتونه هغه غبرګونونه دي چې د پیښې یا حاالتو د بدلیدو څخه وروسته هم ادامه مومي.  یدا ډول غیرعاد
د ګډوډي رواني ګډوډي یوه ډله اعراض او غبرګونونه دي چې سندروم ورته وایي، چې په یو شخص کې 

ژوندي پاتې شوي د ورځنیو کارونو د ترسره چې د المل کیږي. همدارنګه دغه ګډوډی د دې المل کیږي 
 کولو وړتیا خرابیږي، لکه کار، د نورو څخه مراقبت، ښوونځی ته تګ او داسې نور.  

توپیر مهم دی ځکه چې د ګډوډی یا اختالل ژوندي پاتې شوي )ناروغان( په ډیري پیښو کې د ډسټرس او ګډوډۍ ترمنځ 
)رواني روغتیا معاینه او درملنه(.  ته اړتیا ولري تخصصی مسلکي مرستیوکړې. دوی به  هنشی کوالی چې پخپله مقابل

هغه ژوندي پاتې شوي چې تنګسیا یا ډیره تنګسیا ولري هم د ټولنیزې او احساساتي مرستې څخه برخمن کیدای شي، سره 
 له دې چې دوی د مقابلې لپاره په خپلو میکانیزمونو او ظرفیتونو څخه ګټه اخلي. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

 7 IASC. 2005 .په بشري شرایطو کې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی د مداخالتو لپاره الرښوونې . 
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 8ېاغیزنوټ وروستۍ  ۳.۱.۳درس: د  ۳.۱

 نتیجېوروستۍ اغیزې او 
 روغتیا

 ي. موجودې ود جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی د ټولو ډولونو سره د شدیدې او د ژوند ګواښوونکې ممکنه نتیجې 

 

  مرګوني نتیجې
 قتل

 ځان وژنه

 مورنۍ مړینه

 د ماشوم مړینه

 په ایډز پورې اړوند

 

 

 

 

 

 ټولنیز  –روانی  - احساساتی

د ژوند ګواښوونکې، احساساتي، رواني او ټولنیزې نتیجې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی د ټولو ډولونو سره د شدیدې او 
 شته دي.

 ټولنیزې پایلې احساساتي او رواني پایلې
 اضطراب، ویره

 غصه
 شرم، له ځان څخه کرکه، ځان مالمتول

 د ځان وژني فکرونه، یا سلوک
 پریښودل او بې هیلې کیدل

 رواني ګډوډي لکه: 
 وروسته د تروما سټرس

 ډپریشن

 

 شوي مالمتولد قرباني 

په ټولنه کې د دندې او ونډې له السه ورکول )لکه، د 
 عاید الس ته راوړل، د ماشومانو پاملرنه(

 ټولنیزه بدنامي

 د ټولنې لخوا رد کیدل او تجرید

 د اړیکو او کورنۍ ستونزې

                                                           
 

 Reproductive Health and Rights: Adapted from: Heise L, Ellsberg M, Gottemoeller M. (2002)اخستل شوی له  8 
Reaching the Hardly Reached Article 10: Victims of Gender-based Violence. In: PATH Series: Reproductive Health 

and Rights: Reaching the Hardly Reached, Article 10. Available at: 
http://www.path.org/publications/pub.php?id=513 

 د ژوند نه ګواښونکې نتایج  
په زیږون پورې  مزمن فزیکی حاد فزیکي

 اړوند
 رواني روغتیا

 جراحت 

 شاک 

 ناروغي 

 انتان 

 معیوبیت

 جسمی شکایتونه

 مزمن انتانات

 مزمن درد

 معدی معایی

 د خوړلو ګډوډي

 د خوب ګډوډي

الکولو \د مخدرات
 اعتیاد

 د جنین سقط
 ناغوښتنی امیدواري

 ناخوندی سقط
ساري جنسی 

ناروغۍ د ایدز په 
 ګډون

 د تحیض ګډوډي
د امیدواري 

 اختالطونه
 نسایی ګډوډۍ
 جنسی ګډودۍ

د تروما څخه وروسته 
 سټرس

 ډپریشن

 اضطراب

 د مخدارتو کارول

ځانته زیان رسول او 
 داسی نور
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 د الرښووني اصول ۳.۲.۱درس: نوټ  ۳.۲

په دغه ټریننګ کې به . 9یې الرښوونه شوېهر درس چې په دې ټریننګ کې ښودل شوي دي د څلور اصولو په بنسټ 
 له الرې په عمل کې پلي کړو.   تمرکز مهارتونو –په ژوندي پاتې شوي  زده کړو چې د الرښوونې دغه اصول د

 د الرښوونې اصول: 
 ډاډمن کولقربانی فزیکی خوندیتوب \د ژوندي پاتې شوي  .1

هغې خوندیتوب په هروخت کې ډاډمن کړئ. په یاد ولرئ چې ژوندي پاتې شوي \د ژوندي پاتې شوي او د هغه
کیدای شي ډار شوی وی او د مصؤنیت تضمین وغواړي. تاسو باید داسی پوښتنې  یا خدمات وړاندې نه کړئ 

ژوند چې ورسره مرسته کوي )کورنۍ، ملګري او د ټولني خدمات یا د د ژوندي پاتې شوي یا د هغو خلکو چې 
 روغتیایی کارکوونکي( خوندیتوب تر ګواښ الندې راشي. 

 راز ساتنه ډاډمنه کړئ .2

ټول هغه معلومات چې د ګډونوالو په واسطه راټولیږی باید په خوندي ځای کې وساتل شي ترڅو د ژوندي پاتې 
ه غواړئ چې معلومات د بهرنیو ادارو سره شریک کړئ )لکه قضایی شوي راز وساتل شي. سربیره پردې ک

موراو پالر یا ماشوم وي د  یتاسو باید د ژوندي پاتې شوي او که ژوندي پاتې شومحکمه یا مشورتي مرکز(، 
باید د ژوندي پاتې شوي په اړه هغه معلومات چې د فرد د کې په ټولو پیښو . 10یې د ولي لیکلې موافقه واخلئ

هڅه باید وشي چې په پروګرام جوړولو کې د بدنامي څخه پیژندنې جزئیات لري، هیڅکله باید شریک نه شي. 
و پیژندګلوي ځکه هغوی یوځای ته راځی او تاسو هغوی ته د هغوي په مخنیوی وشي، لکه د ژوندي پاتې شو

 ع کوي.اړه ځانګړي شی توزی

کله مو چې د یو کړئ او و شویو( هیلو، حقوقو او وقار ته درناوی\شویو )قرباني شوی\د ژوندي پاتې شوي .3
عملي کار د کولو لپاره تصمیم نیولو ترڅو د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي د یوې پیښې څخه مو مخنیوی یا 

 ونیسئ.ښه عالقه مندي په پام کې د ماشوم ترټولو غبرګون ښودلی وي، 

ټول تصمیمونه او کړنې د ژوندي پاتې شوي د هیلو، حقوقو او وقار په بنسټ پر مخ بوځئ. دا په دې معنی ده 
چې همجنسه وي یا یې د ژباړن سره یا  باید په ځانګړې توګه د مرکې کوونکي ، ارزونېېاترې خبر، چې

دا په دې معنی هم ده چې تاسو  ي ځای کې ترسره شي.ړژوندي پاتې شوي په خوښه ټاکل شوي وي، په ځانګ
تاسو باید ژوندي پاتې شوي، د هغه صبرناک پاتې شئ. باید غیرقضاوتي لید وساتئ او د ژوندي پاتې شوي سره 

بې احترامي څرګنده نه کړئ. د ژوندي پاتې شوي څخه یواځي اړونده پوښتنې فرهنګ، کورنۍ او وضعیت ته 
په ژوندي پاتې شوې وکړئ: د ژوندي پاتې شوی بکارت کومه موضوع نه ده او باید چې بحث پرې ونکړئ. 

هیڅکه زور را نه وړئ چې ګډون په کې د ارزوني، ازموینې یا مرکې کې چې نه غواړي ګډون وکړي،  باید
بیره پردې که ژوندي پاتې شوی ماشوم وي، ټول تصمیمونه باید د هغه د خوښې سره سم پر مخ سروکړي. 

پخوانۍ وضعه، باید د تصمیم نیولو پرمهال د ماشوم عمر، جنس، فرهنګی  (کوونکی مراقب )مراقبتبوتلل شي. 
ري د ژوندي پاتې شوي جنسي تی همدارنګه مراقب بایدعمومي چاپیلایر او د ماشوم تاریخچه په پام کې ونیسي. 

معقول نظریات او معیارونه،  عینينیولو پرمهال، ماشوم په اړه د ترټولو ممکنه مراقبتونو د چمتو کولو د تصمیم 
 په پام کې ونیسي. نظر د ماشوم خپل 

 تبعیض ډاډ من کول د نه

توکم، جنسی، یا جنسی تمایل په پام نژاد، دین، ملیت، پاملرنه، او مرسته د  هل یا ماشوم ته باید یو انډولههر کا
 کې نه نیولو سره، ورکړل شي. 

 

                                                           
 

(. د مهاجرین په وړاندي جنسي تیری: د مخنیوی او غبرګون الرښود. جینوا: UNHCRد مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمیشنرۍ) 9 

 څپرکی ۲، ۱۹۹۵کمیسیون؛ 

 نوټ ته مراجعه وکړئ. ۷.۲د رازساتنې په اړه د استثناءتو لپاره  10 
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 (: د پایلو سره مقابله۱) ۳.۲.۲نوټ  -درس ۳.۲

 )د تمرین وسایل(
 هره جمله د اړونده پایلو سره ونښلوئ.

 غبرګون جمله

او زه  غه، یو په قهر غږ، خوځیدونکي بوټيزه تل ډاریږم. یوه ناڅاپي چ» .1
ډاریږم. همدارنګه زه ډاریږم که زما میړه پوه شي ما به طالق کړي او 

 «کورنۍ به مې ماشومان راڅخه واخلي.
 

د پیښې بیا بیا په یاد  .أ
راتلل او د شپې خپسی 

 نیول

 

 غصه او دښمنی .ب «زه د غصې او خیزوهلو احساس کوم.» .2

 ګناه او مالمتیا .ج «هرڅوک.هرڅه، زه غواړم هغه ووژنم، زه له هغه څخه کرکه کوم، »  .3

زه احساس کوم چې هیڅوک نه لرم چې خبرې ورسره وکړم او په ما پوه » .4
دې اړه څه په شي او مرسته راسره وکړي. زه په خپل شاوخوا کې هیچا ته 

 «نشم ویالی.

په ځان باور له السه  .د
 ورکول

 ویره .ه «زه د ناهیلۍ احساس کوم. آیا زه به بیرته په کنټرول کې راشم؟» .5

بیا م ویوه شیبه زه هیڅ احساس نه ک –زه احساس کوم چې لیونۍ کیږم »  .6
 «سمدالسه ځان ډیر په غصه احساسوم.

 خجالت یا شرم .و

 «زه سمه یم، زه به سمه شم. زه هیڅ مرستې ته اړتیا نه لرم.»  .7
 

کمزوري او د کنټرول له  .ز
 السه ورکول

چیرې ما  زه احساس کوم چې ما یو څه کړي چې داسي پیښه وشوه. که» .8
 «داسې نه وای کړي...

 انکار کول یا نه منل .ح
 

ه خرابی شته. آیا تاسو له احساسوم، همدا اوس په ما کې څزه ځان ډیر چټ»  .9
 «ویالی شئ چې په ما جنسي تیری شوی؟ خلک به څه فکر کوي؟

 ډپریشن .ط

د خپل ځان له خوا د زه نو نور څه نشم کوالی... زه زه احساس کوم چې »  .10

 «یم. زه اوس بی ارزښته یم.کرکې وړ 
بیګانه توب یا لری  .ي

 والی

زما ګاونډیانو له  –ناڅاپه زما د ټولنې خلک له ماسره خبرې نه کوي »  .11
 «ماسره مرسته ودروله او ماشومان په ښوونځي کې زما ماشومان ځوروي.

 په خوی کې بدلون .ك

 اړیکو ستونزېد  .ل «د جنسي تیري را په دې خوا زما په کورنۍ کې ترینګلتیا ده. » .12

تومانه احساسوم او نور نو زه به څنګه پر مخ والړه شم؟ زه ځان ډیره س»  .13
 «ماته هیڅ څه په زړه پورې نه دي.

 اضطراب .م
 

زه د هغه یرغل په اړه فکر کول نه شم درولی. کله چې ویده کیږم په »  .14
 «خوب کې مې خپسۍ نیسي. 

 بدنامی او تبعیض .ن
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(: هغه فکټورونه چې مقابله، ارتجاعیت )بیرته ۲) ۳.۲.۲نوټ  –درس  ۳.۲

 ګرځیدنه( او بیارغاونه ښه کوي

 تعریفونه: 
 )د یو شخص د بیرته ګرځیدو وړتیا ته وایي، ترڅو په ستونزو برالسی شي او د  ارتجاعیت )بیرته ګرځیدنه

او یو شمیر بهرنیو  یاوود ځانګړت بدلون او ستونزو سره تطابق وکړي. ارتجاعیت د ژوندي پاتې شوي
 ټاکل کیږي. فکټورونو په واسطه 

  له سټرس څخه ډکو پیښو خلک یې د چې ته ویل کیږی  وهڅ، رواني او ټولنیزو اخالقيهغو ځانګړو مقابله
 باندې د برالسه کیدو، زغم، کمولو یا د هغو د ترټولو لږ حد ته را ټیټلو لپاره په کار اچوي. 

 د یو فعال  –حلولو کړنالره  -د مقابلې بیالبیل ډولونه شته دي. مهم اصلي ډولونه یې د ستونزي
متمرکزه  –او په احساساتو  –د کولو لپاره هڅې ترڅو له سټرس څخه ډکې پیښې آسانه کړي څیز 

کړنالره، چې په هغې کې د سټرس څخه ډکې یا له ډیر سټرس څخه ډکې پیښې د پایلو د منظم 
 کولو لپاره هڅې شاملیږي. 

 چې د مقابلې د کومې الرې څخه په کوم ډول کارواخستل شي د شخص او همدارنګه د پیښې او  اد
 . 11په ځانګړتیاوو پورې اړه لري چاپیلایر

 په مقابلې، ارتجاعیت )بیرته ګرځیدنه( او بیارغاونه باندې اغیز لري.  چاپیلایر فکټورونهاو هم د فردي فکټورنه دواړه هم 

 فردي ظرفیت: ژوندي پاتې شوي د 

o  :د ژوندي پاتې شوي مهارتونه، پوهه او شخصیت 
o  د ځانګړتیاوو درلودل لکه، د نفس عزت، د ځان کنټرول، د مقابلې مثبت مهارتونه، د

ک لید احساس، د مرستې او کمک لټولو وړتیا په مقابلې، ارتجاعیت او بیارغاونه مثبته نی
 اغیزه لري.

o  :شوې \آیا ژوندي پاتې شوی ژوندي پاتې شوي په خوندي چاپیلایر کې لوی شوی دی؟آیا فردی تاریخچه
 مخکې هم د ناوړه ګټه اخستنې یا د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی سره مخامخ شوی او که نه؟

o  که چیرې ژوندي پاتې شوي د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی، جنسي تیري یا ناوړه ګټه
او د ژوند په لومړیو وختو کې پرې سترګې پټې کړې اخستنې  سره مخامخ شوی وي، 

په ځانګړې توګه په ماشومتوب کې، د هغه یا هغې د مقابلې مهارتونه ښایې اغیزمن  وي،
 شوي وي. 

 د چاپیریال فکټورونه: 

  :پراخه مرسته تکیه کوالی \آیا ژوندي پاتې شوي د کورنۍ یا ټولنې په سمالسيټولنیزې شبکې او مرسته
هغې د \د ژوندي پاتې شوي او د هغه دی؟شي؟ د ژوندي پاتې شوي ځای د هغه یا هغې په ټولنه کې چیرته 

 اقتصادي وضعیت څنګه دی؟ آیا د عاید سرچینه لري؟ -کورنۍ ټولنیز

o  د ټولنیزې شبکې )کورنۍ، ملګري( شتون به د ژوندي پاتې شوي لپاره غبرګونونه او مرستې لټون
 آسانه کړي. پیاوړې ټولنیزه مرسته کوالی شي چې مقابله، ارتجاعیت او بیارغاونه آسانه کړي. 

  ،جنسیت په  د ژوندي پاتې شوي د ټولنې لخوا دفرهنګ او دین: آیا سوله او امنیت شته؟ ټولنیز فکټورونه
د تاوتریخوالی سره د چلند دودیزې الرې کومې کې بنسټ تاوتریخوالي ته کومه سترګه کتل کیږي؟ په ټولنه 

 دي؟ آیا ژوندي پاتې شوي دیداره دی؟

o  طو سره د مقابلې لپاره د ستونزمنو شرای دودیزې الرې وی ډیرېیمراسمو  دیني او دناو  حال بیانولود
مقررات اظهارلو احساساتو د کار کوي. همدارنګه د منل شویو الرو د یوې برخې په توګه په دودیزه 
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. دین 12ناامیدي چې په فرهنګونو کې سره توپیر لري، مقابله او بیارغاونه اغیزمنه کويلکه قهر او 
 احساس ورکړي چې کوالی شي مقابله آسانه کړي. ته موخې کوالی شي یوې 

 د مقابلې میکانیزمونه

 د مقابلې د منفي الرو مخه نیول مقابلې د مثبتو الرو هڅولد 
o  د ملګرو او کورنۍ سره خبرې وکړئ او وخت ورسره

 تیرکړئ. 
o  د ستونزو په اړه د یو چا سره چې باور پرې لرې بحث

 وکړئ. 
o  هغه فعالیتونه ترسره کړې چې ستاسو په ارامتیا کې

 مرسته کوي )لمونځ، لوستل، د ماشومانو سره لوبې،
)... 

o فزیکی تمرینات ترسره کړئ 
o د آرامتیا تمرینات ترسره کړئ 
o  .د ځان سره د ځان آرامولو خبرې وکړئ 
o د نورو سره مرسته وکړئ 
o پوره خوب وکړئ 
o  ..په منظمه توګه خواړه وخورئ او اوبه وڅښئ 

o  د مقابلې لپاره، مخدرات یا دخانیات مه اخلئ یا الکول
 مه څښئ. 

o مه جال کوئ ځان د ملګرو او کورنۍ څخه 
o ټوله ورځ مه ویده کیږئ 
o  .په خوړو کې افراط او تفریط مه کوئ 
o ډیر مه تندیږئ 
o  نظافت څخه سترګې مه پټوئ خپلد 
o  .ټول وخت کار مه کوئ 

 

 فکر کويخدماتو )رواني، ټولنیز، حقوقي او د امنیت خدماتو( ته چې  ونوموړي شخص ته معلومات ورکړئ او نور
چې نور خلک هغه و  ، خو کورته وړلو او په خوندي ځای کې د ساتلود السرسۍ لپاره ورسره مرسته وکړئ ګټور وي
 هغې خوندیتوب نور هم زیانمن کړي. \خبر وکړئ، ځکه دا کار کوالی چې د هغهپه اړه ورته  نه مومي،

o وقي او محافظتي( په اړه هغې د حقوقو، امنیت د اهمیت او د شته مختلفو خدماتو )رواني، ټولنیز، حق\د هغه
 ورته ساده او سم معلومات ورکړئ.

o  د شته خدماتو سره د اړیکو په اړه ورته د جزئیاتو سره معلومات ورکړئ او مناسب اخطار هم ورته د کور ته
 د وړلو او د نور څخه په پټ ځای کې د ایښودلو په اړه ورکړئ. 

o  .ژوندي پاتې شوي نیغ په نیغه ولیږئ 
 یوځای والړ شئ. ناسب وي، د شخص سره تر خدماتو پورې که ممکن او م 
  .اړونده خدماتو ته زنګ ووهئ او د مالقات وخت ورسره وټاکائ 

o   .د اړتیا په صورت کې د تعقیب پالن ورته جوړ کړئ 
 

ینګولو کې زو مرسته کوونکو سره د اړیکو په ټد ژوندي پاتې شوي سره د کورنۍ د کورنۍ له شبکو او نورو ټولنی
 مرسته وکړئ. 

د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی هغه ژوندي پاتې شوي چې ښه ټولنیز مالتړ او مرسته لري په ښه ډول مقابله کوالی 
 شي. 

o  .د ټولنیز مالتړ اهمیت ورته تشریح کړئ 
o ه هغو سره السرسي له هغې سره د په ټولنیزه شبکه کې د هغو خلکو په پیژندنه کې مرسته وکړئ چې ل

 هغه پرې باور وکړي چې د هغو سره د خپلو تجربو په اړه خبرې وکړي. موندلی شی او 
o  که چیرې یو ژوندي پاتې شوي تاسو ته ووایې چې کوم ډول دعا، دیني رسوم یا د کوم دیني مشر کوالی شي د

 کړئ هغه سره مرسته وکړي، هڅه وکړئ چې د هغوی اړیکې د روحاني ټولنې سره جوړې
 

                                                           
 

 (، رواني ټولنیز پروګرام جوړونه، سیمه ایز الرښودUNICEFیونیسف ) 12 



37 
 
 

 مرسته کې منفي احساساتو په مقابلې دسره  د ښځو
 د دندې مرسته 

 مرستهکې منفي احساساتو په مقابلې د سره  د ښځو
 د غبرګون ځینې الرې احساسات

د وخت په تیریدو سره به تاسو وګورئ چې ډیرې ښځې د خپل وضعیت ښه کول اداره کوي. »   ناهیلي
 «ه هیله شتهڅ

خطرناک حالت سره د یو ستونزمن یا یې د هغې په ځواکمنۍ باندې تمرکز وکړئ چې هغې پخوا  ناامیدي
 . څنګه چلند کړی وو

کمزوري او د کنټرول ه 
 السه ورکول

 «.لرئ چې څنګه باید پرمخ والړ شئ موقعتاسو نن ځینې الرې او »

 تشریح یې کړئ چې دا معمول دي او د وخت په تیریدو سره اکثراً کمیږی یا بیخې له منځه ځي.  بیا تکرار   په ذهن کې 

هغه څه چې تاسو ماته وویل زه یې جدي ګڼم، که چیرې په راتلوکې کې مرستې ته اړتیا لري »  رد کیدل
 «. زه به همدلته یم

ځان مالمت نه کړئ. تاسو د هغه د اخالقو یا تاسو باید په هغه څه کې چې په تاسو پیښ شوي »  مالمتي \ګناه
 «سلوک مسؤلیت نه لرئ.

 «په هغه څه کې چې پیښ شوي تاسو خپل عزت له السه نه دی ورکړئ، تاسو ارزښت لري.»  شرم

اوس تاسو په خوندي ځای کې یاست. موږ به په دې اړه خبرې وکړو چې څنګه »ټینګار وکړئ،  غیرواقعي ویره
 «وساتو.تاسو خوندي 

چې ټول په  –دا د ستونزمنو پیښو په وړاندې معمول غبرګون دی. تاس به بیا احساس وکړي »   کرختي
 «ښه وخت کې دي.

 تشریح کړئ چې دا معمول کیدای شي او د رغیدو له بهیر سره به آسانه شي.  مزاجي بدلونونه

  پوه یې کړئ چې دا یو مناسب احساس دی.  په اړه قهرد مرتکب 

 «دا معمول دی، خو موږ به په دې بحث وکړو چې څنګه د لږ اضطراب احساس وکړئ.»  اضطراب

 «موږ دلته ستا د مرستې لپاره یو.»  بې مرستې
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 د پایلو سره د مقابلې د نوټ ځوابونه

ویریږم. بوټو حرکت او زه ګڼو زه په دوامداره توګه ویریږم. یو ناڅاپی غږ، یو په قهر آواز، د » بیان:  .1
  «همدارنګه زه ویریږم که زما میړه پوه شي ما به طالق کړي، او زما کورنۍ به زما ماشومان را څخه واخلي.

 ویرهپایله: 

د یو تیري په بهیر کې ډیرې ژوندي پاتې شوي د خپل ژوند په اړه ډاریږي. دغه ویره ډیرې وختونه د تیري کوونکي 
ژوندي پاتې شوی کیدای شي د تروږمۍ )تیاره(، بیرون ته د د ګواښ مستقیمه نتیجه وي. د تیري څخه وروسته، 

، یا د بیا تر تیرې الندې راتلو ساري ناروغیو یواځی تګ څخه ویره ولرې. کیدای شي دوی د امیدواري یا د جنسی
دوی د جنسی تیري د ممکنه پایلو له کبله وډار شي، یا هم د نورو سره شي کیدای د ویرې سره مخامخ شي. لکه کبله 

د تیري کوونکو د اړیکو، د ژوند او د روغتیایی حالت له کبله ویره ورته پیدا کیږي. یو ژوندي پاتې شوي کیدای شي 
 د غچ یا له نورو کسانو که هغوی د پیښې په اړه راپور ورکړي، ویریږي. لخوا

 دمقابلې میکانیزمونه: 

دا ټولې ویرې د اندیښنې وړ دي او پاملرنه کوونکی باید هڅه وکړي چې د عملي ګامونو د پورته کیدو څخه ډاډ 
کې پاملرنه کوونکی باید د  ترالسه کړي چې ژوندي پاتې شوي تر ممکنه حده پورې خوندي دی. په ټولو پیښو

د داسي کړنالرې په جوړولو کې ورسره ژوندي پاتې شوي ویرې ته د یو مشروع څیز په توګه درناوی وکړي او 
روغتیایی مرکز ته لیږل د مرسته وکړي چې په ورځني ژوند کې خوندیتوب او باور په تدریجی ډول منځ ته راوړي. 

لو کې مرسته کوالی شي. د راز ساتنې تضمین کوالی شي چې نورو په جنسي تیري د طبي پایلو د ویرې په کمو
 واسطه پیدا شوې قوی منفي پایلو خطر لږ کړي. 

 

 «زه د غصې او خیزوهلو احساس کوم.»بیان:  .2
 اضطرابپایله: 

فزیکي د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی څخه ژوندي پاتې شوي معموالً د شدید اضطراب سره مخامخ کیږي، چې کیدای شي د 
غبرګونونو په ډول لکه په نفس ویستول کې ستونزې، د عضالتو شخیدل، زړه بداوالی، د معدي یا سر دردونو څرګند شي. چې 

 دوی په آسانۍ سره وارخطا او ترهیږي.

 د مقابلې میکانیزمونه: 

کیداي شي د موضوع الندې د سټرس سره د  ژوندي پاتې شوي تدریجی تعامل اود سټرس د کنټرول دغه غبرګونونه 
د آرامتیا تمریناتو وړاندیز، یا عبادات او یا هم فزیکی تمرینات د اضطراب په کرار شي. په د تګالرې له تطبیق سره 

  مقابله کې مرسته کوالی شي.

 «څخه کرکه کوم، هرڅه، هرڅوک.زه غواړم هغه ووژنم، زه له هغه » بیانه: 

 دښمنی \قهر :پایلې

د غصه غصه د خلکو لپاره یو ستونزمن احساس دی. اوس له غصې څخه د ښځو او ماشومانو مخنیوی کیږي، او ډیرځله 
هغه څه څخه ډیره ده چې اصلي موخې پرځای په بل چا وي. د ژوندي پاتې شوي غصه د تیري کوونکي په مقابل کې د 

قضاوت یې کیږي. همدارنګه کیدای شي د هغو غبرګونونو په مقابل کې هم غصه وکړې چې د نورو سره یې د خپلې 
 تجربې د شریکولو پرمهال ترالسه کوي. 

 د مقابلې میکانیزمونه
قانع کوونکی دی او د دښمنۍ د هغو د تجربو د شریکولو پرمهال باید پوه شو چې د ژوندي پاتې شوي د غصې غبرګون 

د یو ژوندي پاتې شوي سره که تاسو چلند کوي یو اړین منفی احساس. خو بیا هم دغه احساسات یو طبیعی احساس دی نه 
نو خبر اوسئ چې تاسو هم کیدای شي د دغې غصې موخه وګرځئ، او تاسو باید د ژوندي پاتې شوي سره د هغه د غصې 

 ،چې ژوندي پاتې شوي د تیرې ټوله پړه په خپل ځان نه اچوي څرګندوي ه وکړئ. غصهد څرګندولو په الرو کې مرست
. دا ډیره مهمه ده چې د هغې لحظې په طرف کار وکړو چې کله مسؤل تیری کوونکی دیتیري  خو پوهیږي چې د

تیري کوونکي او د تیرې د پیښیدو لپاره د شرایطو په برابرولو کې وګوري. بیا هم تاسو د  ژوندي پاتې شوي د ټولنې ونډه
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د خوندي الرو په موندلو کې مرسته د له منځه وړلو او دښمنۍ د تشولو د غصې  والی چې د ژوندي پاتې شوي سرهک
 بهیر کې ګډون.  مثبته الره وکاروئ، لکه په حقوقي وکړي او د هغوي انرژی په

 

زه احساس کوم چې هیڅوک نه لرم چې خبرې ورسره وکړم او په ما پوه شي او مرسته راسره وکړي. زه په خپل » .4
 .«یدې اړه څه نشم ویلپه شاوخوا کې هیچا ته 

 بیګانه توب او تجریدپایله: 

پیښې د نورو که چیرې د جنسیت په بنسټ د تاوتریخوالی څخه ژوندي پاتې شوي د دې وړ نه وي چې خپلې تجربې یا 
هغوي د خپلو تجربو په اړه د احساس سره مخامخ کیږي. له کړي، نو اکثراً د بیګانه توب، تجرید او نااُمیدۍ  ېسره شریک

سره له دې چې پوهیږي چې د تاوتریخوالی یادول دردناک دي، دوی ډاریږي، چې نور دی خبرو کولو څخه ډډه کوي، 
. خو ډیري ژوندي پاتې شوي ډاریږيبدنامۍ یا د ملګرو یا کورنۍ لخوا د تجرید کیدو څخه نشي درک کوالی، او دوي د 

هیڅکه خپلې پیښې نه هیروي او د شپې د خپسۍ او بیا بیا ورپه یادیدو په ډول یې په ذهن کې تیریږي. د تاوتریخوالی په 
ډول بیا بیا راتلل، د ګونګې ویرې المل کیږي اړه نه خبرې کول، خو په ذهن کې یې بیا بیا راوستل او د شپې د خپسی په 

 چې د ژوندي پاتې شوي د رغیدو مخه نیسي. 
 میکانیزمونه: د مقابلې 

په توګه خدمت کوي چې ژوندي پاتې شوي په تاسو اعتماد کوي. « خوندی شخص»تاسو د پاملرونکي په توګه د داسي یو 
ژوندي پاتې شویو ته د هغو رازساتنه تضمین کړئ، او د مرستې ډلې یا نورو خوندي ځایونو ته یې چې وکوالی شي 

دا ډیره مهمه ده چې ژوندي پاتې شوي باید فرصت  خپلې اندیښنې شریکې کړي او بیارغاونه پیل کړي، راجع کړې.
زړه سواندې او نه قضاوتي ډول ورته غوږ ونیول شي. دا ډیره مهمه ده چې ژوندي پاتې شوي باید پوه شي ولري چې په 

ي چې دوي یواځې نه دي، دوی لیوني نه دي او دوي مرسته ترالسه کوالی شي. ډاډ ترالسه کړې چې ژوندي پاتې شو
له دي سره په یوه زړه او مهربانه دي او غواړي خلکو سره شریکې کړي چې  چې خپلې اندیښنې له هغو فرصت لري

هغې په رغیدو کې مرسته کوي. کیدای شي چې ژوندي پاتې شوي د \چې د ژوندي پاتې شوي وقار پرځای کړي او د هغه
د د هغه دغه خوښه درنده وګڼئ په داسي حال تاسو بای –جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی په اړه خبرې وکړي یا یې و نکړي 

و ورته حاضر یاست، او قضاوت کوي، که چیرې هغه وغواړي چې په اړه یې بحث وکړي تاسرکې چې هغوي ته ډاډ و
او معلومات به محرم وساتئ. همدارنګه تاسو باید له هغو سره مرسته وکړئ ترڅو څرګنده کړئ چې آیا د  به نه کوئ

یا د هغو څخه مرسته ترالسه کوالی شي ) که په هغوي  یې راوپاروي ور څوک هم شته چې احساسهغوي په چاپیر کې ن
 (.باور کوي او که نهد تاوتریخوالی په پیښې 

د پاملرنه کوونکي او د ټولنې د یو غړي په توګه مهمه ده چې ټولنه د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی د الملونو او پایلو په 
نګړې توګه د جنسی تیرې په اړه ترڅو د ټولنې لخوا د ژوندي پاتې شوي رټل ترټولو لږ حد ته اړه حساسه کړئ په ځا

ورسوئ. دا مهمه ده چې تاسو باید په دې ټینګار وکړئ چې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی د جنسي تیري په ګډون 
 یواځي په یو فرد ناوړه اغیزې نه لري بلکه ټوله ټولنه ترې اغیزمنه کیږي. 

 

 «زه د ناهیلۍ احساس کوم. آیا زه به بیرته په کنټرول کې راشم؟» .5
 پایله: ناهیلیتوب او د کنټرول له السه ورکول

د ژوندي پاتې شوي په خپل بدن او ذهن د کنټرول له السه له دې کبله چې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي ټول ډولونه 
بیرته ترالسه  پهورکولو المل کیږې، د یو پاملرنه کوونکي بنسټیزه دنده دا ده چې له ژوندي پاتې شوي سره د کنټرول 

 کولو کې مرسته وکړي. 

 د مقابلې میکانیزمونه: 

په بیرته ترالسه کولو کې د کړنالرو  کوالی شي چې د ژوندي پاتې شوي په ژوند کې د کنټرول د حس پاملرنه کوونکي
پرته د مشورې ورکولو له الرې مرسته وکړئ. د ژوندي پاتې شوي سره مرسته  ،خوښو د تشریح، د هغوي د درناوياو 

نزمن مهارت دی. له هغوی سره د ستونزو ترټولو مهمه او د ژوندي پاتې شوي د پاملرنې ترټولو ستوتحمیل کولو څه 
بیرته ترالسه په احساس د کوالی شئ د کنټرول لپاره د حل الرو په موندلو کې مرسته، لکه څنګه ژوند جوړوالی شی، 

 کولو کې مرسته وکړئ. 

 

 احساسوم.م بیا سمدالسه ځان ډیر په غصه ویوه شیبه زه هیڅ احساس نه ک –زه احساس کوم چې لیونۍ کیږم بیانه:  .6
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 پایله: د مزاج بدلون

بشپړې کرختي پوري بدلون ومومي. کیدای تر د ژوندي پاتې شوي احساسات کیدای شي د شدید احساساتي درد څخه 
چې  احساسول واحساساتخیالي ځانونه غمګین، نارامه یا تش شوي، مغشوش یا زښت ډیر په غصه احساس کړي. د هغو 

 د دوی د دې باور المل کیږي چې دوی د رواني له نظره بې ثباته او لیوني دي. دوی یې کنټرول نه لري 

ډیرو ویرونکو پیښو په وړاندې د  –ناوړه پیژندل شویو )سوء تفاهم(غبرګونونو په منځ کې د کرختۍ احساس معمولو د 
معمول غبرګون دي، په ځانګړې توګه په لومړي پړاو کې. د ژوندي پاتې شوي د چاپیر خلک معموالً دغه غبرګون په 
غلطه درک کوي. د بیلګې په توګه، کیدای شي هغوی داسي وګڼي چې هغوی په وضعیت کنټرول لري، یا هغوي آرامه 

یو آرام غبرګون خلکو ته دا فکر ورکوي چې په ژوندي پاتې شوي هیڅکله جنسي شوي. وي او په دې اړه نه دې زیانمن 
 تیری نه دی شوي. خو بیا هم د ډیرو شدیدو پیښو په اړه دا د قرباني یا ژوندي پاتې شوي د مقابلې خپله الره ده. 

 د مقابلې میکانیزمونه: 
د پاملرنه کوونکي په توګه کوالی شو په دې تشریح سره چې د مزاج شدید بدلونونه د ډیرو له سټرس څخه ډکو پیښو په 
مقابل کې یو معمول او عادي غبرګون دي، مرسته وکړو. همدارنګه ژوندي پاتې شوي ته باید ډاډ ورکړل شي چې کله 

ه وکړي، دغه ډول غبرګونونه به په پرمختللې توګه کم قابلموضعیت د اغیزو سره دوي د وضعیت په اړه ښه پوه او د 
چې کرختی یو عادي غبرګون دی او د دې عالمه نه ده چې سړی  ،پوه شو لپاره دا مهمه ده چېد احساس کرختۍ د  شي.

یا پیښه حقیقي نه وه یا نه ده. ژوندي پاتې شوي ته د دا ډول غبرګون تشریح کول له هغوی سره د  ،په کنټرول کې دی

 mentalشدیده او پرلپسې کرختي د عقلي ګډوډی )دغه غبرګون په پیژندلو او پوهیدلو کې مرسته کوالی شي. 
disorder) اره د لیږلو لپاره یو شاخص دی. یوه عالمه کیدای شي او د رواني روغتیایی خدماتو د ترالسه کولو لپ 

 

 .«زه سمه یم، زه به سمه شم. زه هیڅ مرستې ته اړتیا نه لرم» .7
 پایله: انکار کول )ردول(

د تیري د لومړنی یرغل پسې یا حتی څو میاشتې وروسته، یو ژوندي پاتې شوي نورو ته یا خپلو ځانونو ته انکار کوي 
چې په دوي دې تیری شوی وي. هغوی هڅه کوي چې د هغې پیښې یاد د بیرته ثبات د السته راوړلو د هڅې په توګه له 

 پامه ورغورځوي. 
 د مقابلې میکانیزمونه: 

ه کوونکي په توګه دا مهمه ده چې د ژوندي پاتې شوي سره د هغه څه په پوهاوي کې مرسته وکړئ چې پیښ د یو پاملرن
انکار کول یو قوی دفاعي میکانیزم دی. شوي دي، ترڅو چې هغه مرسته ومني او د بیارغاونې بهیر پیل کړي. خو بیا هم 

چې پیښه تشریح کړي یا یې جزئیات افشاء کړي! هیڅکه فشار را نه وړل شي له دې کبله په ژوندي پاتې شوي باید 

په غوږ نیولو او د پاملرنې په څرګندولو سره کوالی شي چې یو خوندي چاپیلایر جوړ کړئ چې ژوندي پاتې شوي 
 وکوالی شي باور وکړي او خپل احساس څومره چې دوی ته مناسب ښکاري شریک کړي. 

ه او د جنسیت په بنسټ والی او جنسي تیری په پرلپسې توګه شتباید په یاد وساتئ چې د جنسیت په بنسټ تاوتریخ
ښولو په توګه ورسره مخامخ کیږي او کوالی شي چې له ټول ډولونه، جنسي ځورونه، او تاوتریخوالی د ګوا تاوتریخوالي

 زیانه ډکې پایلې ولري. 
 

 

 .«داسې نه وای کړيزه احساس کوم چې ما یو څه کړي چې داسي پیښه وشوه. که چیرې ما »بیانیه: .8
 مالمتي\پایله: ګناه

 ون، کیدای شي احساس وکړي چې دوی څخه ژوندي پاتې شوي د جنسی تیرې په ګډ د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي
مشاجرې په واسطه مخنیوی کړی وای. دا ډول غبرګونونه په ځواکمنه توګه د جنسیت نشوای کوالی چې د پیښې څخه د 

په بنسټ تاوتریخوالی د افسانو یا کیسو سره تړاو لري چې په ټولنه کې خپرې شوې دي چې ډیري وختونه د تیري 
کوالی او غبرګونونه  کوونکي پرځای ژوندي پاتې شوي پړ یا مالمت ګڼي. د ملګرو، کورنۍ، ګاونډیانو او پولیس چلند

شي چې د ژوندي پاتې شوي خپل احساس نور هم پیاوړی کړي چې د مخنیوي لپاره یې باید په دې اړه یې پوښتنه کړي 
کیدای شي ژوندي پاتې شوي د مالمتۍ احساس وکړي چې خپلې کورنۍ او خپل ځان ته یې له وای یا یې څه کړي واي. 

ه هغوی باور او نورو ته خبري کړي او راپور یې ورکړی دی. همدارنګ وپولیسدې کبله د شرم الم شوی چې په دې اړه 
چې له دې کبله هم ځانونه مالمت ګڼي. دا په ځانګړې توګه د مقاومت کړی وای یې باید پیاوړتیا سره  هډیرپه  کوی چې

چې ځان د اوس په څیر  کاهلو ژوندي پاتې شویو لپاره چې په ماشومتوب کې ترې ناوړه ګټه اخستل شوې سمه ده، هغوی
 پرځای د دې ځان د ناوړه ګټه اخستنې د وخت سره سم احساس کړي. احساسوي، چې لوی شوی دي 
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 د مقابلې میکانیزمونه: 
دنده ده چې داسي معلومات برابر کړو چې څرګنده کړي چې زموږ د پاملرنه کوونکو او د ټولنې د یو غړي په توګه، 

سړي، ښځې او ماشومان کوالی شي د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی سره په ډیرو شرایطو کې مخامخ شي. تیري 
غوښتنه یې کړې »یو ژوندي پاتې شوي هیڅ نه شي کوالی دا دي چې په غلطه ده نه ژوندي پاتې شوی. کوونکی تل 

شرایطو کې، پاملرنه کوونکی باید ټینګار وکړي چې ژوندي پاتې شوي مالمت نه دي همدا تیری کوونکی په ټولو «. وي
هغوی باید پوه شي چې د ژوندي پاتې شوي دی چې باید د ترسره شوي جرم  بشپړ مسؤلیت په غاړه واخلي. خو بیا هم 
احساس د بیا ډاډ ورکولو پرمهال پوهاوی ته  لخوا د دې خبرې منل وخت ته اړتیا لري او د ژوندي پاتې شوي د مالمتی

 اړتیا لری چې دوی مسؤل نه دي. 

 

زه ځان ډیر چټله احساسوم، همدا اوس په ما کې څخه خرابی شته. آیا تاسو ویالی شئ چې په ما جنسي تیری » .9
 «شوی؟ خلک به څه فکر کوي؟

 شرم\پایله: خجالت 

ډیر هغه خلک چې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی سره مخ شوي دي د سخت شرم او خجالت احساس کوي. دوي ډیر 
مخه شي د تیري په اړه د خبرو کولو  د ټول عمر لپاره ځان نشانداره ګڼي. دغه غبرګون کوالیوخت ځانونه ناپاکه او 

کړي، لکه هغه ټولنیز مسائل چې د ښځې درناوی یې شالید کوالی شي دا ډول احساس نور هم شدید ونیسي. د فرهنګی 
د زیاتیدونکی تعصب او بدنامۍ باید ژوندي پاتې شوي  غه غبرګونونه دي چېاحاطه کړي او د عفت یا پاک لمنۍ اړتیا. د

د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی په ځانګړې توګه په جنسي تیرې چې په هغو افسانو الندې ژوند وکړي، همدارنګه ځینې 
ورې اړه لري، باور لري. همدارنګه د هغو ښځو حال هم همدارنګه دي چې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی د نورو پ

 کړې. ه ډولو په لومړیو پړاوونو کې یې د مرستې غوښتنه نه د

 د مقابلې میکانیزمونه: 
پوښتنې وکړي، د هغو سره مرسته دغه باورونه بیان او د ژوندي پاتې شوي پاتې شوي لپاره د فرصتونو برابرول ترڅو 

باندي واچوي. رازساتنه او محرمیت په ځانګړې توګه مهم دي، د دې لپاره  رڅو د تیري مسؤلیت په تیري کوونکيکوي ت
چې ژوندي پاتې شوي د پاملرنې ترالسه کولو پرمهال ځان آرام او هوسا احساس کړي. په دې ټینګار چې د خجالت 

لو او ورسره احساس ډیر نارمل او عادي غبرګونونه دي کوالی شي د ژوندي پاتې شوي سره د دا ډول احساساتو په من
د ژوندي پاتې شوي سره د هغو حالتو په پیژنده کې مرسته کوي چې د بدنامي او تعصب سره چلند کولو کې مرسته کوي. 

د مخامخ کیږي چې د شرم او خجالت احساسات ټینګوي، او د دا ډول حاالتو سره په چلند کې ورسره مرسته کوي. 
کولو فرصتونو برابرول د دې لپاره چې د ژوندي پاتې شوي په اړه د ژوندي پاتې شوي شوی لپاره د نورو سره د کار 

 په فردی او ټولنیزه کچه پیاوړی شي. کم کړي او احساس شرم  ولنې چلند بدل کړي، کوالی شي چې دټ

 

زه احساس کوم چې زه نو نور څه نشم کوالی... زه د خپل ځان له خوا د کرکې وړ یم. زه اوس بی ارزښته »بیانیه:  .10

 .«یم
 

 پایله: په ځان د باور له السه ورکول
د تاوتریخوالی سره مخامخ کیدل ژوندي پاتې شوی د هغه کلک حقیقت سره مخامخ کوي چې دوی نه شي کوالی چې تل د 

تیری یواځی د ژوندي پاتې شوي په ځان باندي فزیکي خپل ځان ساتنه وکړي، که هر څومره سخته هڅه هم وکړي. 
یرغل نه بلکه همدارنګه د هغوي احساسات، فکر او ټولنیز چلند هم اغیزمن کوي. د تیري سره مخامخ کیدل ډیرې زیان 
منونکې موضوع ګانې را منځ ته کوي چې کیدای شي په ځان باور له منځه یوسي او د نړۍ په اړه فکر خراب کړي. 

ژوندي پاتې شوي تحقیر او سپکوي. له دې کبله دا د حیرانتیا خبره نه ده چې ژوندي پاتې شوي اکثراً د په خوالی تاوتری
 ځان لږ باور سره مخامخ کیږي. 

 
 د مقابلې میکانیزمونه: 

د بیارغاونې د بهیر د آسانولو لپاره، پاملرنه کونکي باید د ژوندي پاتې شوي سره د باور د نوی پیدا شوي احساس په 
هغه درک او پوهې سره پیل شي چې د تاوتریخوالی څخه ژوندي پاتې باور کیدای شي چې د موندلو کې مرسته وکړي. 

چې ژوندي پاتې شوی تر سره کوي )لکه ، پولیسو ته تګ، د کیدل د نه منلو وړ ځواک او تصمیم پکار لري. هر کار 
مرستې لټول، د کیسې شریکول..( باید و هڅول شي او د بیا باور او بیارغاونې د ترالسه کولو په لور باید د یو ګام په 
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خوي، د مقابلې باید د ژوندي پاتې شوي د ، موږ توګه وپیژندل شي. د پاملرنه کوونکو په توګه دا اړینه ده چې
  میکانیزمونو او فردي السته راوړنو په مثبتو اړخونو تمرکز او فکر وکړو. 

 

نور زما ګاونډیانو له ماسره مرسته ودروله او  –ناڅاپه زما د ټولنې خلک له ماسره خبرې نه کوي »بیانیه:  .11
 .«ماشومان په ښوونځي کې زما ماشومان ځوروي

 
 بدنامي او توپیر ورکولپایله: 

چې کیدای شي په مختلفو ډولونو کله د ګانډیانو او د ژوندي پاتې شوي لپاره بدنامي او توپیر ورکول یوه عامه ستونزه ده. 
یا د ټولنې د نورو غړو لخوا د ژوندي پاتې شوي د ټولنیزو حقوقو څخه محرومول، د ژوندي پاتې شوي یا د کورنۍ 

زو ناوړه ګټه اخستنې، او د خدماتو لکه روغتیا، ټولنیاو کله هم د فزیکي پیغورونو ورکول ماشومانو د سختو شفاهی 
چې د ژوندي پاتې شوي هم احساساتي غم  .په ډول وي او ښوونې او روزنې ته د السرسي توپیر ورکولو، هوساینو

ره د مرستې او هم نورې عملي ستونزي ډیروي چې د هغوي د حقوقو س ډیروي)شرم، یواځیتوب، ډپریشن او داسې نور( 
 کولو بنسټ خرابوي.

 د مقابلې میکانیزمونه: 
 ړتیا کې مرسته وکړو ترڅو د بدنامۍدا مهمه ده چې د ژوندي پاتې شوي سره د هغه د مقابلې د خپلو میکانیزمونو په پیاو

چینو ته د السرسۍ لپاره مرسته بدیلو سرې مرستې، او توپیرکولو سره مقابله وکړي او په همدې ډول له هغه سره د ټولنیز
وکړو. )لکه، د هغو ګاونډیانو موندل چې مرستندوی دي یا د نورو ژوندي پاتې شویو ټولنیزې شبکې(. که شونې وي د 
ټولني کلیدي غړي یا مشران د ژوندي پاتې شوي په اړه د بدنامۍ او توپیر )تبعیض( سره په مقابله کې را ښکیل کړئ. 

ډول خدمات شتون و نلري چې هغې ته د دا ډول شته خدماتو، او اړونده ګټو او خطرونو  په اړه  که چېرې داهمدارنګه 
ژوندي پاتې ژوندي پاتې شوي ته د هغو خدماتو په اړه معلومات ورکړو چې دا هم مهمه ده چې دقیق معلومات ورکړي 

ماتو ته د السرسۍ پرمهال یو ژوندي پاتې شوي باید خدشوي پاتې شوي لپاره حساس دي. که شونې )ممکن( وي 
 مرستندیو شخص له ځان سره ولري. 

 

 

   «د جنسي تیري را په دې خوا زما په کورنۍ کې ترینګلتیا ده.»بیانیه:  .12
 

 پایله: د اړیکو ستونزې
سره مخامخ کیږي، په ځانګړې توګه د  لی په پایله کې د اړیکو له ستونزوډیري ژوندي پاتې شوي د جنسیت په بنسټ تاوتریخوا

د کورنۍ په غړو کې بدنامي، د ژوندي دا ستونزې کیدای شي د ډیرو فکټورونو څخه منشه واخلي، لکه جنسی تیري په پیښو کې. 
پاتې شوي په خوی او احساساتو کې بدلونونه، د ژوندي پاتې شوي په درک او مرسته کې د کورنۍ د غړو ستونزې، او ثانوی 

رونه چې د تاوتریخوالی له کبله منځ ته راځي لکه د دندې له السه ورکول یا روغتیایی ستونزې. د بیلګې په توګه د کورنۍ غړي فشا
د جنسي تیري په مقابل کې د غبرګون د څرنګوالي سره موافق نه وي )لکه، کیدای شي میړه د خپلې ښځې مرسته وکړي، خو د 

 ي(.ه کړکورنۍ نور غړي ښځه مالم

 قابلې میکانیزمونه: د م
دا مهمه ده چې په کورنۍ کې د ستونزي اصلي سرچینه ومومو. د ژوندي پاتې شوي سره بحث وکړئ او هڅه وکړئ چې 

د کورنۍ نور غړي تاسو پیژني یا باور درباندې  مرسته وکړئ. که و په کړنالرو کېهغې سره د ستونزو د موندل\د هغه
ولري، د کورنۍ له نورو غړو سره بحث وکړئ چې دغه حالت هغوي څنګه اغیزمن لري، او ژوندي پاتې شوي موافقه 

کوي او څنګه کوالی شي چې د ژوندي پاتې شوي سره د پایلو سره د مقابلې په اړه  ښه مرسته وکړي. که کورنۍ د 
سره مرسته  ويتاوتریخوالی په حالت پوهیدل، هغوی ته یې په اړه عمومي معلومات ورکړئ چې څنګه د ژوندي پاتې ش

د کورنۍ د غړو څخه د تاوتریخوالی د جزئیاتو په اړه پوښتنې مه کوئ، مګر دا چې هغوی یې پخپله منځ ته  –وکړي 
 واچوي. 

 

زه به څنګه پر مخ والړه شم؟ زه ځان ډیره ستومانه احساسوم او نور نو ماته هیڅ څه په زړه پورې نه »بیانیه:  .13
 «دي.

 ډپریشن یا خپګانپایله: )شونی( یا ممکنه 
سره مخامخ کیږي. کیدای  پړاوونود جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی څخه ډیري ژوندي پاتې شوي د خپګان او کمزورۍ له 

د غوښتنې د له السه ورکولو، یا د ورځنیو کارونو سره د مینې له السه ورکولو، ځان ته د ارزښت ورکولو شي د ژوند 
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کمیدلو، کرختۍ، د اشتها له السه ورکولو، د خوب خرابیدل یا د سټرس د نورو فزیکي نښو لکه پرلپسی ستومانتیا او 
 کمزورتیا په ډول څرګند شي. 

 
 د مقابلې میکانیزمونه: 

د پاملرنه کوونکي په توګه تاسو باید هڅه وکړئ چې د فردی خواشیني په څرګندولو کې مرسته وکړئ، او د غصې مخه 
د ونیسئ: د تیري کوونکي په اړه غصه، د تیري د بې عدالتی په اړه غصه، د ټولنې د نا انډوله غبرګون په اړه غصه. 

ژوندي پاتې شوی پیاوړی کړي. هغه ژوندي پاتې شوي چې شدید خواشیني پریښودل او په غصه باندې بیا تمرکز کول به 

ښکاره کوي )د ځان وژنې خیال او کړه( باید د رواني روغتیا د مسلکې خدماتو لپاره ( sever depressionخپګان )

 ولیږل شي. 

 

کله د -کله نیسي.زه د هغه یرغل په اړه فکر کول نه شم درولی. کله چې ویده کیږم په خوب کې مې خپسۍ »بیانیه:  .14
 «. ورځې هم احساس کوم چې نوموړې یرغل بیا پیښیږي

 پایله: په ذهن کې بیا راګرځیدل او د شپې خپسۍ

د تیري یادونه اکثراً پرته د خبرتیا څخه بیرته راګرځي. د ژوندي پاتې شویو په منځ کې د شپې د خپسۍ پیښې عامې دي. 
ډیر روښانه وي چې ژوندي پاتې شوي احساس کوي چې د کله د پیښې بیا بیا په ذهن کې ګرځیدل د ورځې له خوا –کله 

 بیا مخامخ شوي دي.  تیري سره 

  :د مقابلې میکانیزمونه
هغه څه چې روان  –د پاملرنه کوونکي په توګه، باید ژوندي پاتې شوي ته ووایاست چې دا په ذهن کې بیا راګرځیدل دي 

ه نه دی باید حقیقي یې و نه ګڼي. ژوندي پاتې شوي ته ډاډ ورکړئ چې دغه په ذهن کې بیا ګرځیدل د رواني ویجاړتیا بیرت
، چې د يڅرګندو ۍغبرګون لکه د شپې خپس دوی د هغه حالت په اړهنښه نه ده.  ګرځیدونکې پایلې یا د شدت کومه

 لږ شي.  بیارغاوني د پرمختګ په بهیر کې به

ه آرامیدلو کې له تاسو سره خبرې کوي په ذهن کې یې پیښه راوګرځي، له هغه سره پ که چیرې یو ژوندي پاتې شوي چې
تاوتریخوالی یې په ذهن  ژوندي پاتې شوي ته ووایاست چېهڅوئ چې ورو او نرم تنفس وکړي. مرسته وکړئ. هغه و

چاپیر ته کې ګرځي خو د هغې پیښې سره بیا نه مخامخ کیږي. د ژوندي پاتې شوي سره مرسته وکړئ چې د خوني 
ژوندي پاتې شوي ته بیا بیا ووایاست چې هغه په خوندي ځای کې ده او هغې پوه کړي چې چیرته دي.  وګوري او ځان د

ډیر عادي غبرګون دی، دا په دې معنی نه  هغې ته زیان نشي رسولی او داوک ته داسي نښې یا نښانې وروښیئ چې هیڅ
که چیري شخص شدید غبرګون یا حالت ښکاره کوي چې خبرو ته ادامه نشي ورکوالی، نور ده چې هغه لیونۍ شوې ده.  

له چې اړتیا وه د له تخنیک سره ادامه مه ورکوي. تل دغه تخنیک په تدریجی ډول وکاروی او قوی خطرونه و ارزوئ. ک
 څارنې په لټه کې شي ترڅو دغه تخنیک پلی کړي. روانی روغتیا له متخصص څخه د 
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 نوټ: د مرستې دالرې خنډونه. د ماللۍ کیسه ۳.۲.۳ -درس ۳.۲

 څیړنیزه موضوع
کله یې میړه په هغې جنسي تیری کوي.  -کلنه مور ده، چې د میړه لخوا په منظمه توګه وهل کیږي. کله ۲۷ماللۍ یوه 

هڅه کوي چې ګاونډیان پوهیږي چې څه پیښیږي. یوه ورځ د څنګ ګاونډي ښځه راځي چې د ماللۍ سره خبرې وکړي، 

 وایي چې د هغې په اړه اندیښنمنه ماللۍ ته ،شي. ګاونډۍ هغه قانع کړي چې د مرستې په لټه کې شي او پولیسو ته والړه

کوي چې د  ورڅخه انکار ي او غواړي چې مرسته ورسره وکړي، هغه د ماللۍ خوشحالی غواړي. ماللۍ یې نه قبول

کلي خلک د  د میړه لخوا ورسره ناوړه چلند کیږي. هغه ډیره په غصه کیږي. ګاونډۍ د هغې په غبرګون نه پوهیږي او

په اړه په خبرو پیل کوي. ولي هغه دغه چلند ته پای نه ورکوي؟ کیدای شي چې هغې ډیر غلط کار کړی وي! کیدای  هغې

شي چې میړه یې ډیري پیسې ورکوي؟ ګاونډیان د ماللۍ سره د اړیکو څخه ډډه کوي او هغه او ماشوم یې نور هم لري 

 ، ناوړه ګټه اخستنه ادامه مومي. پاتي کیږي

 کیدو کړنالرې د ژوندي پاتي

 :ساتنه ځان

هر هغه څه چې یې په وسع کې دي د زیاتي تاوتریخوالی یا په اړیکو کې د ناوړه ګټه اخستنې د ژوندي پاتې شوي 

د مرتکب په وړاندي په بشپړه توګه تابع  شي. رام شي  ای شي چې ژوندي پاتې شويمخنیوي لپاره یې ترسره کوي. کید

 شي. 

 :پیژندنه سره مرتکب د

 هغه. ده( ناممکنه) ناشونې تیښته او کیدای پاتی نشي ژوندۍ څخه تاوتریخوالی د هغه چې کوي احساس شوي پاتې ژوندي 

 ځان چې وکړي هڅه حتی به هغه. راوړي ته الس توګه په چانس وروستي د کیدو پاتې ژوندي د تائید مرتکب د چې غواړي

 . وکړي فکر به څیر په هغه د او ومني فکر او احساس نظریات، هغه د ګڼي، و کې ځای په مرتکب د

 :کرختي

د خپلو احساساتو او فکر څخه بیګانه کیږي او په لوړه  په پای کې پیژندنه دومره ځواکمنه کیږي چې ژوندي پاتې شوې

 څخه ځان بې تفاوته څرګندوي. او یا د هغې د خپل ځغم کچه بې دردې او بې مینې توب 

، د هغې څخه ځان مه لرې مرستې لپاره څه کوالی شي؟ هڅه وکړئ چې هغه ښه وپیژنيپه ټولنه کې هرڅوک د هغې د 

 .کوي

 که شونې وی، فزیکي خوندیتوب یې ډاډه کړئ -
 د هغې په اړه قضاوت مه کوئ -
 په کلې کې نورو ته د هغې په اړه کیسې مه کوئ.  -
 هغې ته د وړو شیانو په مرستې سره خپله پاملرنه ښکاره کړئ.  -
 د هغې کیسې ته غوږ ونیسئ.  -
 هغې ته مه وایئ چې څه باید وکړي، خو د مرستې د موندلو په اړه ورته معلومات ورکړئ.  -
 خواشیني ورته څرګنده کړئ. په پای کې خپله اندیښنه او  -
 که هغې غوښتل نو د حل الرو او مرستې په موندلو کې ورسره مرسته وکړئ.  -
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 نوټ: د پایلو او د مقابلې د میکانیزمونو په اړه پوهیدل ۳.۳.۱ –درس  ۳.۳
 13د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی د جنسی ناوړه ګټه اخستلو یا په ماشومانو د تیري په تمرکز سره

  .ډیري ماشومان )په ځانګړې توګه ډیر واړه( د ناوړه ګټه اخستلو په اړه چې پیښ شوي دي، څه نه واي
معموالً مرتکب ورته ویلي وي چې ناوړه ګټه اخستل عادي دا د مرتکب څخه د ویرې څخه منشه اخلي. 

کله ماشومان –له دي او که یې غبرګون ښکاره کړ یا یې څه وویل نو ډیره بده پیښه به وشي. همدارنګه ک
 نه پوهیږي چې ناوړه ګټه اخستل یا تیري غلط کار دی. 

  خو بیا هم ډیري ماشومان د ناوړه ګټه اخستلو یا تاوتریخوالی څخه وروسته غبرګونونه ښکاره کوي. دغه
د کړو وړو غبرګونونه کیداي شي د ناوړه ګټه اخستلو یو نښه وي. خو کله چې دغه نښې موجودې وي 

ګټه ې اندیښنې را پورته کړي، دا تل په دې معنی نه ده چې د ماشوم څخه ناوړه جنسي کیدای شي چ
اخستل شوې ده. په ځانګړې توګه د جګړو په شرایطو کې، کیدای شي ډیري ماشومان د سټرس )فشار( 

الندې تشریح شویو غبرګونو ته ورته وي. په مقابل کې لنډمهاله غبرګونونه ښکاره کړي، چې کیدای شي 
 دې کبله د ماشوم او د هغوی د موضوع ګانو له احتیاطه ډکه ارزونه اړینه ده.  له

  د ودې په وروستیو پړاونو کې، کله چې پوه شي چې څه پیښ شوي او د دوی جنسیت وده وکړي، ډیري
ناوړه ګټه اخستلو په اړه د شدید غبرګون په ماشومان غبرګونونه او رواني ټولنیزې ستونزې د پخوانۍ 

 را منځ ته کوي. توګه 

  د کړو وړو عام غبرګونونه
 الندې په ماشومانو باندې د جنسی تیرې ځینې ترټولو عامې پایلې دي: 

 ناوړه جنسی کړه وړه

یږي. هغه څه چې دوی مخکې د حس ویجاړد توپیر کله چې په ماشومانو جنسي تیری وشي د هغوی د سم او ناسم ترمنځ 
کیږی. کله چې په یو ماشوم د کورنۍ د غړي لخوا تیری وشي،  هاو جنسي اړیکو په هکله زده کړي وي، بې اعتبار بدن

هغه )هلک یا نجلۍ( کیدای شي باور وکوي چې که د بل چا سره جنسي اړیکې ښکاره کړي نو د پاملرنې وړ به وګرځی. 
شومانو کې چې تیری پرې شوي معمول دي، دوی به که ماشومان له جنسي احساساتو سره مخامخ شي، چې په هغو ما

دوی به دباندې له نورو سره جنسی عمل پیل کړې او د داسي حس هڅه وکړې چې هماغه غبرګونونه را منځ ته کړي. 
هڅه به کوي چې دوی ته پیښ شوی وو. په ځینو پیښو کې، په کوم تکلیف کې چې دوی د دغو کړو وړو له کبله اخته 

 شي چې دوی ته دا نظر چې دوي ناپاک او بد دي تائید کړي. شوي دي، کیدای 
ودې د مناسب عمر ډیر ځله پیښیږي یا د یوه برخه ده. خو بیا هم جنسي کړه وړه تر یوې اندازې پورې د ماشوم د ودې 

 جبر او ګواښ سره یوځای وي )یو ماشوم په بل ماشوم زور اچوی ترڅو یې په جنسیي، کله چې د یږڅخه مخکې پیښ
ډسټرس سره یوځای وي، کیدای شي چې د جنسي تیري یوه نښه اخته کړي( او یا هم کله چې د احساساتی  یې عمل کې

 شي. 

 

 د شپې خپسۍ

خو هغه ماشومان چې د جنسي تیري سره مخامخ شوي وي ډیري  ټول ماشومان یو وخت نیم وخت خراب خوبونه ویني
کیدای شي چې دوی تکراری وختونه هره شپه په خوب کې د خپسۍ سره مخامخ کیږي کله کله د یو ځل څخه ډیر. 

د خوبونه وویني چې ټول یا ډیر یې ویرونکي دي ځکه دوی پوهیږي چې راتلونکي دي. په خوب کې خپسۍ ماشومان 
چې د نورو ستونزمنو کړووړو المل کیږي. د دوی خوبونه د دوي ویره او د  ترهولی )وحشت وهلي( شيتروږمي څخه 

کنټرول د احساس د نشتوالی څرګندونه کوي. د دوی څخه د دوی د خوب په هکله پوښتنې به له دوی سره مرسته وکړي 
 چې د پیښې په اړه خبرې وکړي. 

 

                                                           
 

مخ؛  ۹۲-۷۵حقوقی پاملرني الرښودونه. -(. د جنسي تیري د قربانیانو طبی۲۰۰۳د روغتیا نړیواله اداره ) 13 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2004/924154628X.pdf 



46 
 
 

 ځنډنې )مزمن( دردونه

 ونه اکثراً د تیري له اړخ سرهدرد دا کیږي چې فزیکي المل نه لري. دغهکې دردونه او رنځونه پیپه ډیري ماشومانو 
کله که چیرې یو ماشوم د تیري پر وخت د فزیکي درد سره مخامخ شوی وي، د دوی بدن د دغه درد  -اړیکه لري. کله 

کیداي شي په خپلو السونو کې دوام لرونکی  یاد په خپله حافظه کې ساتي، د بیلګې په توګه، یو ماشوم چې تړل شوي وي
الره ترې احساسو  چې  بل هلک د سر داسی دردخارښت ولري، بل ماشوم د مهبلي دخول څخه د ګیډې شدید درد لري. 

څخه نه شي لري کوالی. کیدای ماشومان فکر وکړي  ورکه وي ځکه هغه احساس کولو چې تیری کوونکی له خپل سر
لپاره د ډیرې مینې او چې یو څه یې په دننه کې مات شوي دي. همدارنګه بیا بیا ځلۍ درد هم کیدای شي د ماشومانو 

السه کولو یوه الره وي، چې هغوی ورته په هماغه وخت کې اړتیا درلوده. کله کله احساسات په فزیکي ډول پاملرنې د له 
 ځکه هغوی نشي کوالی چې په خبرو کې یې بیان کړي.  څرګندوي ونه ماشومانو تهځان

 

 ځان نږدی کول

وروسته د جنسي تیري څخه خپلو میندو او پاملرنه کوونکو سره ځانونه ډیر نږدي کوي. ، هغه ماشومان چې پخوا آزاد وو
ماشومان  لرنه کوونکو لخوا د مینې وړ او خوندي دي.دا د حقیقي اړتیا یوه مفاهمه ده تر څو ډاډه شي چې دوی د خپلو پام

هغوی هڅه کوي چې د هڅه کوي چې د خوندیتوب او باور حس د نږدی لویانو سره د اړیکو له الرې بیرته اعاده کړي. 
روغ  هسره بیرته اعاده کړي. په اصل کې دوی هڅه کوي چې خپل ټپون وښه تماس حس د مهربانۍ او په غیږ کې نیول

کیداي دا چې ماشوم څه خو  ،کړي. ثابتې فزیکي او شفاهي غوښتنې کیدای شي د مور او پالر لپاره ستونزمنې وي
غواړي او محدودیتونه پرې ایږدي او دا چې کله او څنګه ورته رسیدلي دي په واسطه بدلون په کې راوستل شي. د یو 

 ول لږ کړي. ماشوم د ویرې په هکله غږیدل کیدای شي ځان ته نږدې ک

 

 تیری )پرخاش کول(

کیدای چې دا یو مستقیم ډار او غصه پورې اړه لري.  اش کول د جنسي تیرې څخه وروستهپه ماشومانو کې تیري یا پرخ
غصه کیدای شي یو عادی غبرګون وي او کیدای « زه هیڅکله نه غواړم چې بیا ژوبل شم.»پیغام وي چې څرګندوي، 

هرې شدیدې پیښې څخه د بیارغاونې د بهیر یوه برخه وي. باید چې په یوه خوندي او ګټوره الره څرګنده شي او د شي د 
 له خوا هلد کولو لپاره، غصه باید د ماشوم او کاکار ځان او نورو ته زیان رسولو لپاره باید کلک حدود ولري. د دغه 

د منلو وړ په توګه یې څرګنده کړي. خپله غصه کنټرول او نګه ه کړي چې څدیو ماشوم باید ز .پیژندل شيو تصدیق او
 لویان کوالی شي چې له ماشومانو سره د تیري څخه پرته د غصي په کنټرول او اداره کې مرسته وکړي.  

تیري د ماشوم د نورې ستونزو المل کیږي، ځکه د هغوی یرغل نور خلک نه پریږدي چې د ماشوم اړتیا وګوري یا ځان 
څخه د ځان ساتلو د اړتیا څخه منشه اخلي. کیدای شی دا غصه په  ونوپوه کړي. دا تیري د ویرې او د نورو زیانپرې 

ښایی په دې باور وي چې دوی کمزوري وو ځکه یې د تیري کوونکی سره جګړه ونه هغو هلکانو کې ښکاره وي چې 
 لو سره ډیر ځواکمن احساسوي.کله دوی ځانونه د نورو ماشومانو یا حیواناتو په ځورو-کوله. کله

تیری کول کیدای شي د دې المل شي چې ماشومان ځانونو ته سزا ورکړي او په ځان ټیټ باور تائید کړي ځکه دوی 
 ملګري نه لری او تل په ویره او ترهه کې دي. 

 نورې پایلېپه ماشومانو د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی 

نورې . پیښې پیدا شي پایلې کیدای شي ډیرې پراخي او ډول ډول وي نورې تاوتریخوالی بنسټ په جنسیت د ماشومانو په

د ودې لومړیو پړاونو د کړو وړو ادامه یا د نویو ترالسه شویو کړو وړو درلیدل )لکه تشناب ته د پایلې یې کیدای شي 

والی، په ښوونځي کې د تمرکز  تګ روزل شوی ماشومان بیا له سره د شپی ځان لمدوي(، د ملګرو او کورنۍ څخه لري

او په ځان د خطر منل او په باورونو او  ستونزې، د ورځنیو کارونو سره د مینې کمښت، د بیګانه ګانو څخه شدیده ویره

بدنامي، د ارزښتونو کې بدلون )په ځانګړې توګه په تنکیو ځوانانو کې(. ثانوي اغیزې لکه د ټولنې څخه لري والی او 

او د واده او استخدام د فرصتونو نشتون، کوالی شي د لومړي زیان سره چې د جنسیت په بنسټ ښوونځی څخه وتل 

وو یو ځای شي، او د اوږدمهاله ودې سټه وباسي. که چیرې دغه حالت تشخیص نه  منځ ته راغلیتاوتریخوالی له کبله 

ټولنیز او پیژنګلوی احساساتو بنسټ شي او یا هم د اوږدې مودې لپاره ادامه ومومي، نو د ماشومانو د احساساتي، 

 خرابوي. 
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 )نوټ( هم وګورئ ۳.۲.۲د ماشومانو د مقابلې میکانیزمونه: )همدارنګه 
 کټ مټ د کاهالنو په څیر مختلف فکټورونه د ماشومانو په مقابلې، بیاګرځیدنې او بیارغاونه باندې اغیزې لري. 

 د ماشوم فردي وړتیا: 

په عمومي توګه ماشومان د ستونزمنو او له فشار څخه ډکو حاالتو سره دمخامخ کیدو څخه وروسته د تطابق یو لړ 

 سرچینې لري. په حقیقت کې ماشومان په عمومي توګه ستر ارتجاعیت ښکاره کوي او د بیرته راګرځیدو وړتیا لري. 

 : 14ه اغیزه لريد هوساینې درې اړخونه د ماشوم د مقابلې په وړتیا باندې یو

o  :د مقابلې د مناسبو میکانیزمونو کارول او د د ژوند او مسلکي مهارتونو په ګډون،  مهارتونه او پوهه
 معلوماتو د پروسس وړتیا ترڅو ځیرمو ته ځان ورسوي. 

o  :راتلونکي هیلو ته ویل کیږي. روحی  ډاډ اود یو کس د خوندیتوب، عقدې، په ځان احساساتی هوساینه
څخه ډیر فکټورونه اغیزمن کوالی شي؛ کیدای شي په نړۍ کې د نظم راوستلو د احساس او  ههوساینه د دو

 د تجربو لپاره د معنی یوه الره وي.

o  :د پاملرنه کوونکو، همزولو او د کاهلو نمونه دنده لرونکو سره چې روغتیایی دندې پرمخ ټولنیزه هوساینه
همدارنګه دا وړتیا په ټولنه کې د یو کس مناسبې دندې او بیایی، سره د مثبتو اړیکو ساتلو وړتیا ته وایي. 

 پیژنګلوی ته هم ویل کیږي. 

 کورنۍ او ټولنیزه مرسته: 

د لویانو په پرتله ماشومان د مور او پالر، خور او ورور، پراخې کورنۍ او ملګرو مرستې ته ډیره اړتیا لري ترڅو 

ځانونه خوندي احساس کړي او د جنسي تیري له اغیزو سره چلند وکړي. د ثابتو مرستندویه پاملرنه کوونکو سره تړاو د 

چې د کورنۍ  –روغې ودې د مقابلې د میکانیزمونو د ودې په ګډون لپاره یو بنسټیز اصل دي. د کورنۍ خوندي چاپیلایر 

ړي، د ژوندي پاتې شوي ماشوم سره د لوبو کولو، د خپلو احساساتو او تضمین کګډون په ناوړه ګټه اخستلو کې و نه د غړ

 افکارو سره په تعامل او د تاوتریخوالی څخه په بیارغاونه کې مرسته کوي. 

 ټولنه، فرهنګ او دین: 

. قانونی په ټولنه، فرهنګ او دین پوري تړلی فکټورونه هم د ماشوم په مقابله، ارتجاعیت او بیاروغاونه باندې اغیزې لري

اصول او ارزښتونه کوالی چې له ماشوم سره د نور زیان څخه په ساتلو او د بیارغاونو په پرمختګ کې مرسته وکړي. 

 یا د رغیدو مراسم کوالی شي چې بیارغاونه ښه کړي. دینی او سنتی مراسم، لکه د ګناه څخه د پاکیدو 

د ماشومانو دا مهمه ده چې د ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالی د فزیکی او اخالقي پایلو په اړه په سیمه ایزو باورونو، 

د بیلګې په توګه: آیا ماشوم قرباني باور لری چې په وروسته ژوند د ټولني په مناسبو غبرګونونو پوه شو. د مرستې لپاره 

شي؟ د ماشومانو څخه څه توقع کیږي چې د جنسی تاوتریخوالی په مقابل کې کې یرغلګر، بچه باز یا همجنس باز 

هغه سیمه ایزې الرې چارې کومې دي چې په غبرګون څرګند کړي؟ که مختلف غبرګون ښکاره کړي نو څه به وشي؟ 

 ماشوم باندې د تیري د اغیزو د بیرته ګرځولو لپاره خلک پرې باور لري؟

 یو څو بیلګې: 

                                                           
 

 ، نهم مخ۲۰۰۷یونیسف، په بیړنیو حاالتو کې ماشومانو مرسته، ساحوی شرحه  14 
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o  ماشومان په ګډه یا فردی توګه لوبې وکړي، رسمونه وباسي، او داسي نور، ترڅو د جنسي کیدای شي چې
 تیري له اغیزو سره چلند وکړي.

o  متقابل عمل د ماشومانو خوندیتوب چې د ماشومانو سره د جنسي د موراوپالر او نورو پاملرنه کوونکو سره
 ټولنیزه مرسته(تیرې د اغیزو په چلند کې مرسته کوي، تضمینوي. )کورنۍ او 

o  د ټولنیز کارونه )ښوونځی، سپورټ، لوبه( کوالی شي چې ماشومانو ته د غونډیدو ځاي په توګه کار وکړي
 بیرته په ځان باور ترالسه کړي. او خوندیتوب پیدا او  احساسات څرګندجنسي تیري څخه وروسته 

o ه یې د بیارغاونې د بهیر په پیل اویا له ګناه څخه د پاکیدو دودیز مراسم کوالی شي له ماشوم او کورنۍ سر
 هم پای ته 

o  .)رسیدو کې، وروسته د جنسي تیري څخه  مرسته وکړي )ټولنه، فرهنګ او دین 

 نوټ هم وګورئ ۳.۳.۲همدرانګه 
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 نوټ: ماشومانو ته د مرستې )مالتړ( برابرول ۳.۳.۲درس:  ۳.۳

 15د ماشومانو د مرستې ممکن میتودونه )کړنالرې(
 ورکول: خوندیتوب 

  .هغه شرایط لږ کړئ چې د ماشوم لپاره خطرناک دي. د پاملرنه کوونکو سره کار وکړئ ماشوم خوندي کړي
ترڅو هغه خطرونه لږ کړي چې ماشوم نور هم له تاوتریخوالی سره مخامخ کوي. د ماشوم لپاره مناسب دقیق او 

  تضمین کوونکي معلومات د هغوي د خوندیتوب په اړه پو یو عمر کې په مناسبه توګه برابر کړئ.

  که چیرې د ناوړه ګټه اخستلو خطر یا ماشوم ډاریدلو چې ناوړه ګټه اخستنه به بیا پیښه شي، د ماشوم سره د
خوندیتوب پالن جوړ کړئ. د ماشوم د کورنۍ غړو، ملګرو یا ګاونډیانو ته روښانه کړئ چې که چیرې ماشوم ځان 

هغه سره \کړئ چې که چیرې کوم څوک له هغېورته تکرار یې ه شي. ړوال\خوندی نه احساسولو چیرته باید والړ
 د ووایې.  «نه»الس وهي 

  .د هغو فعالیتونو چې ماشوم خپه کوي په یوځل پرې ودروئ یا ماشوم د الزیات ډسټرس څخه وساتئ
کولو کې زړه نازړه مه کیږي. که ماشوم  ه ځان لرېخد ځینو فعالیتونو څیا هغوی ته چانس ورکولو کې 

خپه وي، ډاډ ترالسه کړئ چې یو څوک چې دوی یې پیژني په انفرادي توګه به ورسره خبرې به وکړي 
ترڅو یې په دلیل پوه شی. د ماشومانو څخه خصوصی او حساسې پوښتنې مه کوي مګر دا چې ضرور 

 په ځانګړې توګه. وي، او بیا د یو کس لخوا چې ماشوم باور پرې لري او 

  د ورځی لپاره ورته یو ثابت، د وړاندوینې وړ طرحه جوړه کړئ او ډاډ ترالسه کړئ چې ماشوم په
 څرګندوی چې د دوي پاملرنه کوونکي په کنټرول کې دي. طرحه پوهیږي: په دې توګه تاسو ماشومانو ته 

 د غوره کولو موقع او یو څه د کنټرول  په ورځنیو کارونو د دوی د سن او ودې د کچې سره سم ته ماشوم
کټ مټ د لویانو په څیر هغه ماشومان چې د تاوتریخوالی څخه ژوندي پاتې شوي دي د  ورکړئ.حس 

بیرته د کنټرول ورکول چې د داسي حالت سره مخامخ شوي چې په بشپړه توګه په کنټرول کې نه وو. 
بیا د اطمینان او  ته موقع ورکوي چې وي، ماشومانو دوی له عمر او د ودې له کچې سره مناسب

 خوندیتوب احساس پیدا کړي. 

  بیا ډاډ ترالسه کړئ چې ماشوم خپل پاملرنې لرونکي سره نږدي دی. مخکې له دې چې تاسو والړ شئ
 سره چې ښه یې پیژني پریږدئ.  چاماشوم چمتو کړئ. هڅه وکړئ چې تل ماشوم د یو 

 ندولو لپاره د امکاناتو وړاندې کولد نظریاتو، احساساتو او افکارو د څرګ

  ماشوم ته وخت ورکړئ چې احساسات او افکار په یو خوندي چاپیلایر کې څرګند کړي. له ماشوم سره په
آرام ځای کې خبرې وکړئ؛ باور را منځ ته کړئ؛ ماشوم ته اجازه ورکړئ چې د هغه څه په اړه خبرې 

لوبو او رسمونو له الرې بیان کړئ. ماشوم ته  وکړې چې په ذهن کې یې دی؛ چې احساسات او فکر د
چانس ورکړئ چې د شپې د خپسۍ او په ذهن کې د پیښې د راګرځیدو په اړه خبرې وکړي. د وړو 
ماشومانو لپاره ناوکۍ او نانزکې کوالی شي مرسته وکړي چې د خپلو نظریاتو په اړه په خوندي چاپیلایر 

په ماشوم فشار مه راوړئ چې د هغه څه په اړه خبرې وکړي چې په دوی تیر شوي کې خبرې وکړي. 
دي. خو بیا هم که چیرې په تاسو باور کوي، او د ماشوم سره مو اړیکې جاري وي، هغوي په دې پوه 
کړئ چې تاسو د هغوی په اړه فیصله نه کوي، دا سمه ده چې تاسو ته هر هغه څه ووایی چې په دوي 

 او تاسو به هغه د یو راز په توګه وساتئ، مګر دا چې دوی یې بل چا ته ووایي. پیښ شوي دي 

  .له هغوی سره د ماشومانو سره مرسته وکړئ چې د خپلو ستونزو سره د مقابلې مهارتونه زده کړي
مرسته وکړئ چې اصلي موضوعات وپیژني او د دغو موضوعات سره د چلند مثبتې الرې ورته روښانه 

 کړئ. 

                                                           
 

  .Macksoud M. (1993) Helping children cope with the stresses of war. UNICEF, New York په قسمی توګه اخستل شوي:  15
V. Patel (2003). Where there is no psychiatrist. Gaskell, London. p. 170 – 175.  
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  د ماشوم سره مرسته وکړئ چې په ورځنیو کارونو او ټولنیزو متقابلو کارونو کې بوخت شي ترڅو د
دوي باور ترالسه شي، د نورو سره د اړیکو په بیرته ټینګولو کې مرسته وشي، د هغوی د خوندیتوب 

ې د موخې احساس را پیدا شي او په ځانګړې توګه د لویو ماشومانو سره مرسته وکړئ چې په ژوند کې ی
 او هیلې احساس را پیدا شي. 

 مرستې وړاندیز: د 

  له ماشوم سره مرسته وکړئ چې د خپل ځان په اړه مثبت احساس وکړئ. ماشوم ته ډاډ او مثبت پیغامونه
 زړورهتاسو ډیر »، «دا سمه ده چې د ویرې احساس وکړئ»، «دا ستاسو خطاء نه وه»ورکړئ: 

، اوس موږ په ډاډ سره خپلې ټولې هڅې په کار «دا ښه ده چې تاسو یې په اړه خبرې کوئ»، «یاست
ناوړه ګټه اخستنه بیا پیښه نه شي. که چیرې ناوړه ګټه اخستنه نیغ په نیغه د کورنۍ د غړي اچوو چې 

ساتو سره لخوا ترسره شوې وي، موږ به دغه شخص ته خپله مرسته وړاندې کړو، تل د ماشوم د احسا
 چې د حالت د افشا کولو په اړه دي، محتاط اوسئ، که چیرې همدا موضوع وي. 

  که چیرې یو ماشوم ناوړه کړه وړه څرګند کړي، په آرامۍ سره ماشوم ته روښانه کړئ چې ولې داسي
سره  کچېپیښیږي او د هغو د درلو لپاره څه کوالی شو. داسی ژبه وکاروئ چې د ماشوم د ودې له 

 ه وي. مناسب

دا هر کس ته پیښیږي، راځه چې وچ دې کړم او بیرته د بسترې »بیلګه: )د ځای لمدولو څخه وروسته( 
 «ته والړ شه. آیا کوم شي تاسو خپه کړي یاست؟

  د ماشوم سره نرمي او مهرباني ښکاره کړئ خو ډاډه اوسئ چې په داسي ډول یې ښکاره کړئ چې ماشوم
 ورسره راحت وي. 

  «مه کوئ» ځینې

  چې د تاوتریخوالی د حالت یا پیښې په اړه خبرې وکړئ، چې د خپسۍ، په ذهن مه اچوئ په ماشوم فشار
 کې د را ګرځیدو یا احساساتو په اړه خبرې وکړي. 

 که هغه یې نه غواړي. فزیکي تماس او  س مه کوئ یا یې په غیږ کې مه اخلئ،له ماشوم سره تما
 پریشانۍ، درد، ویرې یا پریښودلو سره یوځای وي. اکثراً د پاره صمیمیت د یو ژوندي پاتې شوي ماشوم ل

  یا مه ورکوئ له ماشوم سره د بد سلوک لکه د ځای لمدول، جنسی سلوک یا پرخاش کولو لپاره جزا
 ته مه وایاست. رسپورې و

  مه خجالتماشوم د کورنۍ غړو، خور او ورور یا نورو ته د پیښې په اړه د خبرو کولو په واسطه 
  کوئ.

  .ژوندي پاتې شوي ماشوم دې ته اړتیا لري چې د خپل ماشومانو ته هغه څه مه وایئ چې ریښتیا نه دي
چاپیر په شیانو باور وکړي، او د هغو شیانو ویل چې ریښتیا نه دی، حتی که هغوي د لنډ مهال لپاره د ښه 

 خرابه کړي.کولو وړتیا به یې نوره هم باور  و د، په نوروالي احساس هم وکوي



1 
 

 تمرکز مهارتونه-څلورم ماډیول: مکالمه او په ژوندي پاتې شوي

 3 ....................................................... مهارتونه تمرکز-شوي ېپات ژوندي په او ېمکالم د: ولډیما لورمڅ

 3 ....................................................................................................................... ېموخ ګړېانځ

 3 ....................................................................................................... ېک نظر وی په ولډیما لورمڅ

 5 ......................................................................................... نیتمر او وده مهارتونو د: برخه ړۍلوم

 5 ................................................................... مهارتونه  تمرکز– شوي ېپات ژوندي په :درس .4.1

 5 .............................................................................................................................. :ېموخ

 5 ........................................................................................................................... :تونهیفعال

 5 ......................................................................................................................... :/یچمتووال

 5 .............................................................................................................................. :ونهټنو

 5 ............................................................................................................................. / :توکي

 5 ............................................. کول ترالسه رازنو د او چلند سره شوي ېپات ژوندي د :نیتمر .4.1.1

 6 .................................................... دي؟ کوم مهارتونه تمرکز د – شوي ېپات ژوندي په :مناقشه .4.1.2

 7 .................................................................................. موافقه او حق انتخاب د ساتنه، راز .4.2

 7 ................................................................................................................................ موخه

 7 ........................................................................................................................... :تونهیفعال

 7 ........................................................................................................................... یچمتووال

 7 .............................................................................................................................. :ونهټنو

 7 ................................................................................................................................ توکي

 7 ..................................................................... موافقه او حق انتخاب د ساتنه، راز :لکچر .4.2.1

 8 .................................................................................................. ناسم ای سم :نیتمر .4.2.2

 ېتنښپو خهڅ او سویون ږغو هګنڅ :مهارتونه اترو خبرو او بوختولو د تمرکز – شوي ېپات ژوندي په :درس .4.3

 9 ........................................................................................................................... تو؟ښپو و

 9 ................................................................................................................................ موخه

 9 ........................................................................................................................... یچمتووال

 9 ............................................................................................................................... ونهټنو

 9 ................................................................................................................................ توکي

 9 ..................................................................................  مقدمه دولویاور فعاله د :نیتمر .4.3.1

 10 .................................... ېتنښپو ېلړت او ېپرانست خه،څ ۍخول د پرته ای سره خولي د :نیتمر .4.3.2

 11 ......................................................... کونهیتخن کولو تنوښپو د او ېدنیاور فعاله د :لکچر .4.3.3

 12 ...................................................... کول عملي مهارتونو د کولو بوخت د عملي د :نیتمر .4.3.4

 14 ................................................................................. هړمک هړوک خبرواترو د نیتمر .4.3.5

 14 ........................................................................ نیتمر کارکوونکو یمسلک ییایروغت د: برخه مهیدو

 14 ........................................ پاملرنه یېایروغت .نیتمر «تمرکز– شوي ېپات ژوندي په» د نیتمر .4.4

 16 ........................................................ مهارتونه تمرکز -شوي ېپات ژوندي په: ټنو ۴.۱.۲ -درس ۴.۱

 19 .............................................................. موافقه او حق انتخاب د رازساتنه،: ټنو ۴.۲.۱ -درس ۴.۲

 20 ........................................................................................................... (تیمحرم) ساتنه راز

 20 ........................................................................................................... :ېانګاستثنا ممکنه



2 
 

 20 ........................................................... يیپروا ېب ای اخستنه هګټ هړناو د خهڅ ماشوم د 

 20 ........................................................ حالتونه وونکيښواګ شوي ېپات ژوندي د ای نيیړب 

 21 ................................................................................................. کول افشا معلوماتو د – موافقه

 21 ................................................................................................... عناصر ېموافق باخبره د

 21 ..................................................................................................................... حق انتخاب د

 22 ............................................................................................ لونهیدل توبیخوند د او اخالقي

 23 ..................................................................... (غلط او حیصح) ناسم او سم: ټنو ۴.۲.۲- درس ۴.۲

 24 ...............................................ونهډخن دویاور د او کونهیتخن ېدنیاور ېفعال د: ټنو ۴.۳.۳ -درس ۴.۳

 24 ..................................................................................................... :کونهیتخن ېدنیاور فعاله د

 25 ................................................................................................................. ونهډخن دویاور د

 26 ...................................................................... .هړمک او هړوک خبرواترو د: ټنو ۴.۳.۵ -درس ۴.۳

 28 ........................................................................ نیتمر کارکوونکو یمسلک ییایروغت د: برخه مهیدو

 28 ........................................... نیتمر اترو خبرو د تمرکز– شوي ېپات ژوندي په :ټنو ۴.۴ – درس ۴.۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 تمرکز مهارتونه-او په ژوندي پاتې شوي خبرواترود ماډیول: څلورم 

 د آسانچاري الرښود
 موخه

مرسته وکړي چې د خبرواترو په کلیدي اصولو پوه شي او تمرین د دې ماډیول موخه داده چې د ګډونوالو سره 

یا کله چې د ژوندي پاتې شوي سره په  کیدومخامخ  د یې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی سرهیې کړي ترڅو 

مختلفو مسلکي زمینو کې چلند کوي، عمالً تطبیق کړي. د روغتیایی خدماتو وړاندې کوونکو ته هم وخت 

 پل مهارتونه نور هم پرمخ بوځي. ورکول کیږي چې خ

 ځانګړې موخې

 د دې ماډیول په پای کې به ګډوانوال وکوالی شي چې: 

  پوه شيتمرکز د مهارتونو په اهمیت –د په ژوندي پاتې شوي . 

o به پوه  حقپه او د ژوندي پاتې شوي د انتخاب  واخستلپه باخبرې موافقي ، د  د رازساتنې په اهمیت

چې څنګه دغه اصول د ژوندي پاتې شوي سره د خبرو اترو پرمهال د عمل به پوه شي ؛ په دې شي

 په ډکر کې پلي کیږي. 

o په اهمیت به پوه شي د ژوندي پاتې شوي سره د خبرو اترو پرمهال د نه مالمتیا د سلوک . 

o  به پوه شيد معلوماتو ورکولو او د نصیحت کولو ترمنځ په توپیر . 

 ه اوریدو مهارت او لکه د فعال کړای شي تطبیقه به بنسټیز مهارتون و او د ښکیل کیدومې یا خبرو اترد مکال

 د خپل مسلکي تړاو سره.  د پوښتنو کولو مهارت
 

 ساعتونه ۸اټکل شوی وخت: 

 څلورم ماډیول په یو نظر کې

 1نوټونه  وخت درسونه
 د مهارتونو وده او تمرین: لومړۍ برخه

–رس: د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی په ژوندي پاتې شوي د .4.1
 مرکز مهارتونهت

 واو د معلومات چلندمرین: د ژوندي پاتې شوي سره ت .4.1.1
 ترالسه کول

 تمرکز مهارتونه کوم دي. –مناقشه: په ژوندي پاتې شوي  .4.1.2

نوټ: په  ۴.۱.۲ دقیقې ۷۵
-ژوندي پاتې شوي
 تمرکز مهارتونه

 او موافقه درس: راز ساتنه، د انتخاب حق .4.2

 لکچر: رازساتنه او د انتخاب حق او موافقه .4.2.1

 ؟ناسماو  سمتمرین:  .4.2.2
 

یو نیم 
 ساعت

 رازنوټ:  ۴.۲.۱
 انتخاب د ساتنه،

 موافقه او حق

نوټ: سم او  ۴.۲.۲
 ناسم

بوخت کولو او مکالمې مهارتونه: څنګه غوږ ونیسو او : د ۴.۳
 څنګه پوښتنې وکړو؟

 ساعت  ۳

 دقیقې ۱۵

د نوټ:  ۴.۳.۳
فعاله غوږ نیونې او 
تخنیکونه او د 

                                                           
اخستل شوی له: په بیړنیو شرایطو کې د جنسي تیري څخه د ژوندي پاتې شویو د پاملرنه د نړیواله دایمی اداری:  توګهپه قسمي   1 

 روزنیز الرښود
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 مقدمهتمرین: د فعالې غوږ نیونې  ۴.۳.۱

 یا سره د پایواز څخه تمرین: پرته  ۴.۳.۲

 . لکچر:  د فعاله غوږ نیونې او پوښتنو کولو تخنیکونه۴.۳.۳

 تمرین: د بوخت کولو د مهارتونو تمرین. ۴.۳.۴

 تمرین: د مکالمې وکړه او مکړه: ۴.۳.۵

 خنډونهاوریدلو 

د نوټ:  ۴.۳.۵
مکالمې وکړه او 

 مکړه

 روغتیایي پاملرني مسلکی کسانو تمریندویمه برخه: د 

نوټ: د  ۴.۴ ساعته ۲ تمرکز د مکالمي تمرین. روغتیایی پاملرنه–درس: د ژوندي پاتې شوي  ۴.۴
روغتیایي پاملرنې 

کیسې 
 2(ګانې)سناریو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
په قسمی توګه اخستل شوي دی له: په افغانستان کې د روغتیایی پاملرنې د وړاندي کوونکو لپاره د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی د  2 

 ۲۰۱۵. د ګډوانوالو السي کتاب د عامې روغتیا وزارت او د روغتیا نړیواله اداره. افغانستان درملنې پروټوکول
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 برخه: د مهارتونو وده او تمرین لومړۍ

 تمرکز  مهارتونه–درس: په ژوندي پاتې شوي  .4.1

 موخې: 

رازونه ترالسه د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی د ژوندي پاتې شوي سره چلند پرمهال، په ځانګړې توګه کله چې 

 پوهیدل د مهارتونو په اهمیت  تمرکز–د په ژوندي پاتې شوي  کوئ،

 فعالیتونه:

 تمرین: د ژوندي پاتې شوي سره چلند او د رازنونو ترالسه کول ۴.۱.۱

 د تمرکز مهارتونه څه دي؟ –مناقشه: په ژوندي پاتې شوي  ۴.۱.۲

 چمتووالی:/

 نوټونه:

 د تمرکز مهارتونه –نوټ: په ژوندي پاتې شوي  ۴.۱.۲

 توکي: /

 ترالسه کول نوودي پاتې شوي سره چلند او د رازتمرین: د ژون .4.1.1

 فلپ چارټ او مارکرونهتوکي: 

 چمتوالی: /

 نوټونه: /

 ټوله ډلهد ډلې سایز: 

 دقیقې ۴۵وخت: 

 (ژوندي پاتې شوي) قربانيد قیقې د جنسیت په بنسټ تاوتریخواليد ګډونوالو څخه وغواړئ چې یو څو د .1

 سره د خپلو تجربو په اړه فکر وکړي.

  ښکاره کړی نګه غبرګون رتاسو څآیا د ژوندي پاتې شوي څخه مو کله کوم راز ترالسه کړي دی؟

 ؟ تاسو څه وکړل؟دی

 چلند یا خبرو اترو د یوې تجربې په اړه چې په ځانګړې توګه ستونزمنه  د ژوندي پاتې شوي سره د

 فکر وکړئ. څه شي هغه ستونزمنه یا ننګوونکې کړې وه؟ ،وه

دوی لپاره ستونزمن وو،  نوالو څخه وغواړئ چې خپل یو څو غبرګونونه یا چلندونه یا هغه څه چې دد ګډو .2

 ولیکي. 

  :زه نه پوهیدم چې څه ووایم، ما ځان ناراحته » ، «ما هڅه کوله چې غوږ ونیسم»د بیلګې په توګه

ما غوښتل چې مرسته وکړم خو نه پوهیدم چې » ،«ما هغه ته وویل چې څه وکړي»، «واواحساس

 «.... څنګه

ثانیو څخه وغواړئ چې د یو کس  ۳۰د ګډونوالو څخه وغواړئ چې په ټولګې کې قدم ووهي. وروسته د  .3
بل ملګری یې په مخ کې ودریږي او دغه غبرګون د هغه د لیکل شوو غبرګونونو سره شریک کړئ. 

 کوالی شي چې د ځواب د وضاحت لپاره پوښتنې وکړي یا پیدا کړي چې څه ستونزمن یا ننګوونکي وو.
 دقیقو پورې وغږیږي.  ۱۵-۱۰د  کېدغه تمرین  دوی کوالی شي په
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چې خپلې ځینې تجربې، غبرګونونه او عکس العملونه چې د خپل وبلئ نوال را وپه فعالیت بحث وکړئ: ګډ .4
بحث را غونډ کړئ، د غبرګونو یو لست په ملګري سره یې پرې په تمرین کې بحث کړی، شریک کړي. 

تمرکز او د ننګونو الندې یې په ګروپ کې ولیکئ. په  -په ژوندي پاتې شوي ، فلپ چارټ کې جوړ کړئ
نوالو د ګټورو او مثبتو په ي هغه غبرګونونه هم ولیکئ چې ګډودویم ستون کې )ننګونې( کې تاسو کوالی ش

الرښوونې توګه په نښه کړې وي خو په ژوندي پاتې شوي د تمرکز د کړو وړو انعکاس نه کوي )لکه د 
 کول(.  ترسره

له ملګري  ی شئ چې څه شي د دغو تجربو شریکولهمدارنګه تاسو د ګډونوالو څخه غوښتالاختیاري:  .5
تمرکز  –په ژوندي پاتې شوي  چېهغه غبرګونونه ستونزمن یا آسانه کړې وو. په دغه تمرین کې  سره

 سره موازي یا یو ډول دي په نښه کړئ. 
 

  :هغې سمې پوښتنې \هغه» ، «ووزما ملګري وښودله چې چې هغه غوږ نیولی »بیلګه
دا ډیره سخته ده چې دا له داسي چا سره شریک کړو چې زه »یا: « کومې پوښتنې»وکړې 

 «.....ما ځان آرام نه احساسولو )ولې(»، «یې په رښتیا نه پیژنم

 !ښه ده چې پوه شو 
 ټیز قوانین ورپه یاد کړئ: بنس\و ته د الرښوونې اصول ګډونوال 

  نه کړي.  افشاته  ملګريهغوی باید هیڅکه د ژوندي پاتې شوي پیژندګلوی بل 

  هغوی باید د هغه څه په اړه خبرې وکړي چې د آرامتیا احساس ورکوي او هیڅکله باید د
نه غواړي د هغې په  و د خپلې هغې تجربی په اړه چې دويزور احساس و نه کړي ترڅ

 . هکله خبرې وکړي

  هغه ګډونوال چې د ژوندي پاتې شوي سره د چلند تجربه نه لري یا یې هیڅکه راز نه دی ترالسه
په د ډیرې له سټرس څخه ډکې پیښې او پیچلو شرایطو کې د  جګړه ایزو په کړي، کوالی شي چې

وتریخوالی د ژوندي پاتې ت په بنسټ تابحث د جنسی خو دا مهمه ده چې ټولقربانیانو تمرکز وکړي. 
 په چلند تمرکز وکړي.  شوي سره

 ۵  .پنځم پړاو اختیاري دی 

 د تمرکز مهارتونه کوم دي؟ –: په ژوندي پاتې شوي مناقشه .4.1.2

 فلپ چارټ او مارکرونهتوکي: 

 چمتوالی: /

 تمرکز مهارتونه –په ژوندي پاتې شوي : ۴.۱.۲نوټونه: 

 ټوله ډلهد ډلې سایز: 

 دقیقې ۳۰وخت: 

غبرګونونو ته الړ شئ او ه راجع کولو سره پیل کړئ. د لومړي لست حث د تیر تمرین فلپ چارټ ته پب .1
 –غبرګونونه دې چې په ژوندي پاتې شوي « تمرکز –په ژوندي پاتې شوي »تشریح یې کړئ چې دا د 

 تمرکز مهارتونه منعکس کوي. 
  تمرکز مهارتونه وایي.  –ګډونوالو څخه پوښتنه وکړئ چې دې ته ولې په ژوندي پاتې شوي د 
  تمرکز مهارتونه ولي د ژوندي پاتې شوي لپاره مهم دي.  –په ژوندي پاتې شوي 

 کلمې په فلپ چارټ باندې ولیکئ.  کلیدې

په  چې بیلګې یې ووایي. وغواړئاو د ګډوانوالو څخه  نوټونه توزیع کړئ، مهارتونه تشریح کړئ ۴.۱.۲ .2
د تمرکز مهاروتو او د الرښوونې د اصولو ترمنځ کرښه وکاږئ، لکه څنګه چې په  –ژوندي پاتې شوي 

 دریم ماډیول کې ترشیح شوي دي. 
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 نوټ(.  ۴.۱.۲و ترمنځ توپیر تشریح کړئ )الرښووند معلوماتو ورکولو او  .3

د مهارتونو  په اړه ډیر څه « تمرکز–په ژوندي پاتې شوي »تشریح کړئ چې په راتلونکو درسونو کې به  .4
 تمرین وکړئ. او د کارولو د څرنګوالي په اړه بهزده کړئ 

 !ښه ده چې پوه شو 
 معلوماتو  ولو د مهارتونو په اړه د ډیرو برابرپیچلو بیړنیو حالتونو کې د خلکو لپاره د مرستې د  په

 IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in Emergencyلپاره 
aid. Available at:-e.g. p 119 (Providing psychological firstSettings,                               

http://www.humanitarianinfo.org/iasc/content/products/default.asp  مراجعه ته

 وکړئ. 

 قهراز ساتنه، د انتخاب حق او مواف .4.2

 موخه

د رازساتنې، د باخبره موافقې او د تمرکز د مرکزې عنصر په توګه  –په ژوندي پاتې شوي د دې لپاره چې 
؛ باید وکوالی شئ چې څنګه دغه اصول د ژوندي په اهمیت باندې پوه شئ ژوندي پاتې شوي د انتخاب  حق

 پاتې شوي سره د خبرو اترو پر مهال عملي کړئ. 

 فعالیتونه:

 . لکچر: راز ساتنه، د انتخاب حق او موافقه۴.۲.۱

 سم یا ناسم. تمرین: ۴.۲.۲

 چمتووالی

 نوټونه:

 . نوټ: راز ساتنه، د انتخاب حق او موافقه۴.۲.۱

 . نوټ: سم یا ناسم۴.۲.۲

 توکي

 لکچر: راز ساتنه، د انتخاب حق او موافقه .4.2.1

 فلپ چارټ او ماکرونهتوکي: 

 \چمتووالی:

 راز ساتنه، د انتخاب حق او موافقه ۴.۲.۱نوټونه: 

 ټوله ډلهد ډلې سایز: 

 یو ساعتوخت: 

په اړه نورې خبرې  ، د انتخاب حق او موافقې«راز ساتنې» چې د کړئ چې تاسو غواړئتشریح  .1
تمرکز درې مهم عناصر دي چې یو له بل سره هم ډیر نږدې تړاو  -وکړئ. دا په ژوندي پاتې شوي

 لري. 

http://www.humanitarianinfo.org/iasc/content/products/default.asp
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تې شوي مفهوم تکرار کړئ. د ګډونوالو څخه وپوښتئ چې د ژوندي پارازساتنې د ګډونوالو سره د  .2
نوټ  ۴.۲.۱ه کړئ. )ډیر مهم دی؟ پوښتنې را منځ تفکر کوي چې دا  سره د چلند پرمهال ولې

 وګورئ(
 ګانو رڼا اچولې ده: ځان ډاډه کړئ چې تاسو په الندې موضوع  .3

  د ژوندي پاتې شوي خوندیتوب )او د ژوندي پاتې شوي د کورنۍ غړي چې له ده سره
 یوځای دي(

 د ژوندي پاتې شوي درناوی 

 کې څه معنی لري.تمرکز چلند په زمینه  -د ګډونوالو څخه پوښتنه وکړئ چې په ژوندي پاتې شوي .4
 نوټ وګورئ( ۴.۲.۱) پوښتنې را منځ ته کړئ

 نوټ وګورئ( ۴.۲.۱)د رازساتنې استثناات روښانه کړئ .5

موافقې مفهوم تشریح ې ي. پوښتنې را منځ ته کړئ. د باخبرلرڅه معنی موافقه پوښتنه وکړئ چې  .6
 نوټ وګورئ(.  ۴.۲.۱کړئ)

 نوټ وګورئ(. ۴.۲.۱انتخاب حق تشریح کړئ )سره تړاو ورکړئ. د انتخاب له حق موافقې ته د  .7

 !ښه ده چې پوه شو 
  روښانه کړئ، کله چې ماشومان په پام کې نیول کیږي د موافقې د ترالسه کولو لپاره نور احتیاطونه

 باید په پام کې ونیول شي. 
  په ژوندي پاتې شوي فقې او د انتخاب حق ترمنځ اړیکېتاسو د رازساتنې، مواډاډ ترالسه کړئ چې-

 . نوټ هم وګورئ( ۴.۲.۱)تمرکز د مهارتونو د یوې برخې په توګه په څرګند ډول روښانه کړئ دي

  تمرین: سم یا ناسم .4.2.2

  \توکي:

 \چمتووالی:

 سم یا ناسم ۴.۲.۲نوټونه: 

 ټوله ډلهد ډلې سایز: 

 دقیقې ۳۰وخت: 

 مهارتونو د یوې برخې په توګه دتمرکز د -تشریح کړئ چې تاسو غواړئ چې په ژوندي پاتې شوي .1
 د مفاهیمود روښانه کولو په اړه یو لنډ تمرین ترسره کړي.  ، د انتخاب حق او موافقې«راز ساتنې»

. وروسته د هرې جملې څخه ګډونوال باید وښیي چې آیا جمله سمه ده او نوټ جملې ولولئ ۴.۲.۲د  .2
 که ناسمه.

 ده باید خپل السونه سره ووهي. سمه چې  ،هغه ګډونوال چې فکر کوي 

  ده باید نه نه ووایي.ناسمه هغه ګډونوال چې فکر کوي چې 

نوټ  ۴.۲.۱سم ځواب تشریح او بحث پرې وکړئ. بیرته هغه غږ ته غوږ ونیسئ چې برالسی وي،  .3
 ته مراجعه وکړئ. 

 نوټ توزیع کړئ.  ۴.۲.۲ .4

 !ښه ده چې پوه شو 
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ناسمې وي! ځان ډاډه کړې چې جزئې یا لږ اختالف یې ښه تشریح  هم ځینې جملي کیدای شي سمې او
 کړئ. 

تمرکز د بوختولو او خبرو اترو مهارتونه: څنګه غوږ ونیسو او څخه  –درس: په ژوندي پاتې شوي  .4.3

 و؟کړپوښتنې و

 موخه 

تمرکز د ودې د یوې برخې په توګه، باید زده کړو چې د خبرواترو او د بوخت کولو  –په ژوندي پاتې شوي 
 پلي کړو.  و د مهارتونو او تخنیکونو په څیرمهارتونه د فعاله اورید

 فعالیتونه: 

 د فعاله اوریدو مقدمهتمرین:  ۴.۳.۱

 ؟ خولۍپرته یا سره د تمرین: ۴.۳.۲

 او تړلې پوښتنېپرانستې  :لکچر ۴.۳.۳

 د خبرواترو د مهارتونو تمرین تمرین: ۴.۳.۴

 د خبرو اترو وکړه او مکړه تمرین: ۴.۳.۵

 چمتووالی

 تمرین:  ۴.۳.۵

مه کړه ولیکئ په دې توګه  یایو وکړه  ( انډکس کاروتونه چمتو کړئ په هر کارت باندې د مکالمې۱۲دوولس )
 به هرکارت مختلفه جمله ولري. 

 نوټونه 

 «د اوریدو خنډونه»تخنیکونه او د فعاله اوریدلو  نوټ: ۴.۳.۳

 نوټ: د خبرواترو وکړه او مکړه ۴.۳.۵

  توکي

 تمرین: یوه خولۍ ۴.۳.۲

 تمرین: یو توپ ۵. ۴.۳

 انډکس کارټونه ۱۲

 3تمرین: د فعاله اوریدولو مقدمه  .4.3.1

  \توکي:

 \چمتووالی:

 \نوټونه:

                                                           
پاڼه  ۱۹د آسانچاري الرښود،  –کنسرسیوم، د خبرواترو د مهارتونو روزنیز کتاب  RHRCد  3 

http://www.rhrc.org/resources/gbv/comm_manual/comm_manual_toc.html 
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 ټوله ډلهد ډلې سایز: 

 دقیقې ۲۰وخت: 

د ګډونوالو څخه وغواړئ چې داسي یو وخت وښیې چې هغوی احساس کړي وي چې په رښتیا سره یې  .1
 غوږ نیولی وي. 

 الرښودې پوښتنې:

  چې تاسو تصمیم نیولو چې له یو چا سره خبرې وکړئ، تاسو ته به څه درپیښیدل؟ کیدای کله به
 د یو چا سره یې شریکه کړئ. چې تاسو غوښتله وه شي دا یوه ستونزه، سختي یا یوه داسې مسئله 

  د دغه کس سره د خبرواترو په اړه مو څنګه احساس کولو؟ ستاسو ویره، اضطرابونه او افکار په
 دې اړه چې څنګه به یې ترالسه کړئ، څه وو؟

 ې په دې تصمیم کړې چې سړې له تاسو سره خبرې وکړې چې تاسو ی په کوم کیفیت باندې هغه
 وي؟ )مصؤن( خونديه هغه سره خبرې کول به ل

 هغې تاسو ته وویل څه وو؟\ځینې د هغو شیانو څخه چې هغه 

 تاسو څنګه پوه شوئ چې هغه کس په رښتیا سره غوږنیولی وو؟ 

 په رښتیا سره د هغه د اوریدلو احساس تجربه به څنګه بیان کړئ؟ 

ي باید یواځې د یو څو ګډونوالو څخه وغواړئ چې خپلې تجربې شریکې کړي. هغوی ته ووایاست چې دو .2
 ښکاري!هغه څه شریک کړئ چې شریکول یې ورته مناسب 

ګډونوالوته تشریح کړئ چې د فعاله اوریدنې بیلګې دي. دا هغه احساسات دي چې تاسو غواړئ د ژوندي  .3
 پاتې شوي څخه یې کله چې هغوي خپلې تجربې له تاسو سره شریکوي، ترالسه کړئ. 

« تمرکز –په ژوندي پاتې شوي »د  اوریدلولې فکر کوي چې ګډونوالو څخه پوښتنه وکړئ چې دوي د  .4
 مهارتونو یو مهم اړخ دي. 

 

  سره یا پرته د خولۍ څخه، پرانستې او تړلې پوښتنې تمرین: د خولۍ .4.3.2

 خولۍ، فلپ چارټ او مارکر توکي:

وي کار تاسو کوالی شي چې خولۍ یا یو بل شي څخه چې مناسب وي او په سیمه ایزه مفهوم وړ  \چمتووالی:
 واخلئ.

 نوټونه:

 ټوله ډلهد ډلې سایز: 

  دقیقې ۲۵وخت: 

څخه کله چې خولۍ په سر کوي )پرانستې پوښتنې( یا کله  لوپه خپل الس کې ونیسئ. د ګډونو یوه خولۍ .1
 چې خولۍ له سره لرې کوئ )تړلې پوښتنې( ساده پوښتنې وکړئ. 

  :بیلګه 

 پرانستې پوښتنه: خولې په سر کیږدئ( )یوهچې تیره شپه کورته والړئ څه مو وکړل؟ کله 

 )یوه تړلې پوښتنه: خولۍ لرې کړئ(آیا د تفریح په بهیر کې مو ډوډۍ وخوړه؟ 
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د ګډونوالو څخه پوښتنه وکړئ چې د خولۍ سره پوښتنې او پرته د خولۍ د پوښتنو د ځوابونو ترمنځ څه  .2
 او الرښودې پوښتنې(تړلې \توپیر دي. کلیدې کلمې په دوه ستونونو کې ولیکئ )پرانستې

 .د پرانستو، تړلو او الرښودو پوښتنو ترمنځ توپیر تشریح کړئ .3
  پرانستې پوښتنې نه دي« نه»یا « هو»د پرانستو پوښتنو ځوابونه معموالً اوږده وي، دا د ،

 پوښتنې د پوښتنه کوونکی د ځوابونو سره سمې نه وي. 
  دغه لريدوی ورته وړاندیز کوي چې یو ځانګړی ځواب الرښودې پوښتنې ګټورې نه دي ځکه .

آیا تاسو ورسره »پوښتنې اکثراً د ځواب ورکوونکي په خوله کې یو شمیر کلمې ورکوي. لکه 
« تاسو څه وکړل»وړاندیز کوي چې جګړه مناسبه وه. د هغې پرځای بیرته جګړه وکړه؟ 

ژوندي پاتې شوي باید ترسره وړاندیز نه کوي چې دلته د کوم ځانګړې عمل موجود وي چې 
 د پیښې په اړه معلومات ترالسه کړئ.  کړئ وای، خو د هغې پرځای

 د ګډونوالو څخه پوښتنه وکړئ:  .4
 ځواب د ترالسه کولو لپاره کوم ډول پوښتنې غوره دي؟ د باوري او بشپړ 

  :که چیرې هغوی د ژوندي پاتې شوي څخه الندې پوښتنې مطرح کړي، څه به پیښ شي

، «آیا تاسو هغوی ته په یو ځانګړې ډول وکتل؟»، «اسو بیرته ورسره جګړه وکړه؟آیا ت»
 «آیا تاسو اندیښمن یا غصه یاست؟»

 دا روښانه کړئ چې: 

  د دې لپاره چې پرانستې پوښتنې ځواب ورکوونکی ته د هغو په ځوابونو الرښونه نه

 کوي، دغه د بشپړ او باوري ځوابونو د ترالسه کولو لپاره غوره دي. 

 تولو په توګه ګڼل مالرښودې یا تړلي پوښتنې په آسانۍ سره کوالی شي چې د قرباني د مال

 کیږي. 

   و کولو تخنیکونهیدنې او د پوښتنلکچر: د فعاله اور .4.3.3

 دوه څوکۍ د عملي کار لپاره، فلپ چارټ او مارکرونه توکي:

 \چمتووالی:

 د فعاله اوریدنې تخنیکونه او خنډونه ۴.۳.۳نوټونه: 

 ټوله ډلهد ډلې سایز: 

 دقیقې ۴۵وخت: 

دي. فعاله اوریدنه فعالو کړووړو او ځانګړو ښه یواځې اوریدلو څخه ډیر د  تشریح کړئ چې فعاله اوریدل .1
ژوندي پاتې په »د پرانستو پوښتنو ترڅنګ، یو شمیر نور تخنیکونه شته چې د مهارتونو ته اړتیا لري. 

 کې مرسته کوالی شي. اوریدلو او پوښتلو الره کې په « تمرکز–شوي 

یو داوطلب راغواړئ چې په لنډ تمثیل کې ونډه واخلي. د داوطلب په مخکې کښېنئ او ترې وغواړئ چې د  .2
ې یوه شخصې کیسه ووایي. ځان ډاډه کړئ چې داوطلب باید هغه کیسه وټاکي چې د نورو سره یې \هغه

  شریکول وړ ګڼي. د اړتیا په صورت کې، په لنډه توګه مخکې له کیسې څخه پرې بحث وکړئ.

د کیسې په اړه د پوښتنو الرې روښانه کړئ او د داوطلب لپاره د مرستې وړاندیز وکړئ. تاسو کوالی شئ  .3
 نوټ وګورئ( ۴.۳.۳چې د اوریدلو د الرې خنډونه هم روښانه کړئ )د بیلګو لپاره 

وروسته د یو څو دقیقو څخه توقف وکړئ او د داوطلب څخه پوښتنه وکړئ چې څنګه احساس کوي، کوم  .4
 دامات د کیسې په ویلو کې مرستندویه وو او کوم نه وو. اق

معلومه کړئ چې مهارتونو یو لست ولیکئ. و کولو لپاره د ګډونوالو سره یوځای د نفعاله اوریدو او پوښتد  .5
 . نوټ وګورئ( ۴.۳.۳دغه تخنیکونه څنګه د ژوندي پاتې شوي لپاره مرسته کوونکي دي)

ست ولیکئ: هغه عناصر چې کیدای شي هغه کس د کیسې د ښه ویلو  د اوریدو د الرې د خنډونو یو بل ل .6
 څخه ودروي او د تاسو د اوریدلو مخه نیسي. )نوټ وګورئ(
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 نوټ توزیع کړئ.  ۴.۳.۳ .7

 په واسطه نتیجه ترالسه کړئ:  کولوټکو د ټینګارپه الندې  .8
موافقې ته اړتیا تاسو یوې همدارنګه سم چلند ته اړتیا لري.  فعاله اوریدنه پوهې مهارتونو او -

د هغه کس سره خبرې وکړئ او د هغې انګیرنې څخه چې کیدای شي د هغه کس  لري ترڅو
تمرکز مهارتونو  -ترڅو په ژوندي پاتې شوي ئ واټن واخلي، تاسو غوږ نیسئپه اړه یې ولر

 ته وده ورکړئ او ژوندي پاتې شوي په ګټوره توګه بوخت کړئ. 

تاسو د خبرواترو په مهارتونو په یوه شپه کې نشي برالسي کیدای، ډیر تمرین ته اړتیا ده.  -
دغه روزنه یا ټریننګ تاسو ته یواځی بنسټیز مهارتونه درښیي؛ دا په یوه شپه کې له تاسو 

 څخه مشاور نه جوړوي. 

 !ښه ده چې پوه شو 

 فعالې اوریدنې اصلي نظریات په پام کې وساتئ د

 کونه وکاروئخبرواترو غیرشفاهي تخنید  -
 جملې وکاروئ او پوښتنې واضح کړئ تشریحېلنډې او  -
 د خوښې ورکولو او استدالل څخه ځان وساتئ. -
 هڅه وکړئ چې له موضوع څخه دباندې ونه وځئ -
تمرکز وکړئ په هغه څه د ګومان کولو یا دا چې ځان چمتو کوي چې نورو به څه ووایئ د دې پرځای  -

  . وایي چې هغه یې
 ویښ، متمرکز او ځیر اوسئ.  -
 لپاره وخت ورکړئ.  فکر کولود آرامتیا او  -
 

  تمرین: د عملي د بوخت کولو د مهارتونو عملي کول .4.3.4

  \توکي:

 \چمتووالی:

 \نوټونه: 

 درې کسیزې ډلېد ډلې سایز: 

 تساع ۱وخت: 

 4!شو پوه چې ده ښه 

او کچې سره سم عیار شي. لومړي الره کیدای شي د هغې ډلې لپاره چې د باید د ډلې د تجریې  تمرین دغه
ژوندي پاتې شوي سره د خبرو اترو لږه تجربه لري وکارول شي. دویمه الره د هغې ډلې لپاره کارول 
کیدای شي چې د ژوندي پاتې شوي په بوختولو کې یو څه یا پراخه تجربه لري. که چیرې تاسو داسې یوې 

رکوئ چې د تجربو کچه یې ګډه وي، کیداي شي چې دواړه الرې وړاندې کړې او د ډلې ته درس و
 موضوع خوښه ګډونوالو ته پریږدي. 

 

 لومړۍ الره:

 په درې کسیزه ډلو وویشئ.ډله  .1

 هر کس ته یوه مختلفه دنده وکړئ: اوریدونکی، ځواب ورکوونکی او کتوونکی .2

                                                           
 او د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی له ټریننګ څخه اخستل شوی.  SSPمیانمار  UNFPAد  4 
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دقیقو پورې بحث وکړي. )د  ۱۰-۵د ډلو څخه وغواړئ چې د یوې بې اغیزې موضوع په اړه د  .3
ی په دغه خواړه د هغو خوړو سره چې دواوس دوی کوم خواړه خوري؟  -بیلګې په توګه: خواړه

 ي؟...(ماشومتوب کې خوړل څه توپیر لر

 دندې ورته وټاکئ:  .4

  سه ووایيکیځواب ورکوونکی باید د موضوع په اړه یوه شخصی 

 ړي چې خپله کیسه په ډیره ښه ممکنونکي سره مرسته وکاب ورکواوریدونکی باید د ځو 
 ډول ووایي. 

  کتونکی د اوریدونکي او د تخنیکونو او د اوریدنکی او ځواب ورکوونکي د اشاره یې ژبې
 هم ولیکي.« اوریدولو خنډونه»په اړه یاددښتونو نیسي. همدارنګه هغه باید د 

دقیقې ورسته  ۱۰-۵وخت په پام کې ونیسئ او ډاډ ترالسه کړئ چې هره ډله خپلې خبرې اترې د  .5
 «(. ودریږئ»دروي )کله چې وخت پای ته ورسید غږ وکړئ چې 

کله چې خبرې اترې پای ته ورسیدې، کتونکی باید خپلې کتنې د اوریدونکي سره په ګټوره توګه  .6
کوالی شي چې خپل فیډبک د خبرو اترو د څرنګوالي  شریکې کړي. همدارنګه ځواب ورکوونکی هم

په اړه ورکړي، )څه شي له هغه سره د کیسې په ویلو کې مرسته وکړه؟ څه شي ستونزمن یا ګټور نه 
 وو؟(

تاسو خپله څوکۍ ډیره ښوروله، چې ما ته یې دا احساس راکړو چې زه باید »د بیلګې په توګه: 
 .«خپله کیسه ډیره چټکه ووایم

ونوال باید خپلې دندې په هماغې ډلې کې سره بدلې کړي، په دې توګه کوالی شي چې هر یو د ګډ .7
 اوریدونکي، ځواب ورکوونکي او کتونکي دندې ترسره کړي. 

تاسو کوالی شئ چې په الندې د لنډې کرکتنې لپاره د ډلې د بحث په واسطه نتیجې الس ته راوړئ.  .8
 ټکو بحث وکړئ. 

 شی ترټولو ډیر سخت وود اوریدنکي لپاره څه  -
 کتونکي څه شي د معمولو غلطیو په ډول وکتل -
کله چې ځواب د ورکوونکی څخه الرښودې پوښتنې کیدلې د پرانستو پوښتنو په پرتله ، کله  -

 چې اوریدونکي انګیرنه کوله څه احساس یې کاوه....
 د فعاله اوریدلو مهارتونو او د اوریدلو خنډونو ته مراجعه وکوئ.  بیرته

 دویمه الره

 .هد لومړۍ الرې په څیر د کړنالرهتمرین د دغه 

 خو بیا هم، د یوې بیطرفه موضوع د بحث پرځای، ګډونوال داسی تمثیل کوي چې: 

 دنده تمثیلويځواب ورکوونکی د ژوندي پاتې شوي  -

ه مسلکی وضعیت کې دی )نرس، قابله، و داسی کس په توګه تمثیل کوي چې پاوریدونکی د ی -
 رواني ټولنیز مشاور، د ټولني کارکوونکي، ...(ډاکټر، 

کتونکی د لومړي الرې په توګه دنده ترسره کوي. سربیره پردې هغه باید د مرکه  -
 ژوندي پاتې شوي باندې د اوریدونکي د پوښتنو په اغیزو هم پام وکړي. \کیدونکي

ژوندي پاتې شوي  –اوریدونکي وویل چې ژوندي پاتې شوي باید مالمت نه شي » بیلګه: 
 « ډیر آرامه ښکاریده.

 –ترکومه وخته چې آرامتیا وه، اوریدونکی هڅه وکړه چې یو ه پوښتنه وکړي » 
 .«ې  برخې پریښودېمهم ژوندي پاتې شوی د خپلې کیسې

مهارتونه څنګه « تمرکز –په ژوندي پاتې شوي »همدارنګه کتوونکی باید وګوري چې د  -
 تطبیقږي.
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وږ یې نیولی وو او معلومات یې غالرښوونه ونکړه خو  اوریدونکی» - بلیګه: 
 «ورکړل.

ته چانس ورکړ چې د دوه الرو څخه  اوریدوکي ژوندي پاتې شوي» - 
 «. کومه یوه خوښه کړي

 «.اوریدونکي د ژوندي پاتې شوي د موافقې په اړه پوښتنه وکوله»  - 

 شو پوه چې ده ښه! 

   :که چیرې تاسو دویمه الره خوښه کړئ 

o پرې وشي، ډاډ  ه چې عملی تمرینه چیرې هغوی خپله یوه موضوع خوښه کړک
هغه ګډونوال چې د  ترالسه کړئ چې د ګډونوالو رازساتنه )محرمیت( وساتل شي.

خپل نوم په تمثیل کې و نکاروي اتې شوي تمثیل کوي ویې هڅوی چې ژوندي پ
 ترڅو په تمثیل کې ډیر واټن راشي. 

o  مناسبه د ډلې ځان ډاډه کړئ چې( وروستۍ ارزونهdebriefing کوی ترڅو )
ګډونوالو ته موقع ورکړئ چې د ژوندي پاتې شوي یا د ژوندي پاتې شوي د بوخت 

 کولو د لوبیدو په اړه خپل نظر ورکړئ. 
 

  مکړه تمرین د خبرواترو وکړه .4.3.5

 انډکس کارټونه، یو توپ توکي:

 انډکس کارټونه چمتو کړئ، په هر کارټ باندې یو وکړه یا مکړه ولیکئ )نوټ وګورئ(. ۱۲ چمتووالی:

 د خبرو اترو وکړه مکړه ۴.۳.۵نوټونه: 

 درې ډلېد ډلې سایز: 

 دقیقې ۴۵وخت: 

انډکس کارټونه مو چې چمتو کړې وو، وویشئ، په هر یوه یې د  ۱۲ویشئ. هغه ګډونوال په درې ډلو و .1
 نوټ وګورئ(.  ۴.۳.۵کارټونه ورکړئ ) ۴خبرواترو )مرکې( وکړه یا مکړه لیکل شوي. هرې ډلې ته 

 هرې ډلې ته ووایاست چې د ټولګې یو کنج ته والړ شي؛ یو توپ د ټولګي په منځ کې کښیږدئ.  .2

ثانیو  ۳۰یل په د تمث ،دقیقو څخه وروسته، د هرې ډلې څخه وغواړئ چې یو کارټد چمتووالی د یو څو  .3
نوښتګره الره )لکه رسمول...(. هغوی باید یواځي د کارټ جمله ولولي او نه د وایي چې  کې ولولي، یا په

 مکړه. ده او که  وکړهدا 

څه ده. کله چې هغوي په  مکړه لوستل کیږي، بله ډله باید فکر وکړې چې معنی یې\هرکله چې یو وکړه .4
ځواب پوه شي، یو کس باید د ټولګي منځ ته منډه کړي، توپ د واخلي او ځواب د په زوره ووایي. هغه 

 ځواب یې ورکړی باید تشریح کړي چې دا ولي وکړه یا مکړه ده. څوک چې 

 کارټونه ولوئ، کومه ډله چې په پای کې ترټولو ډیر صحیح ځوابونه لري د وکړه یا مکړه لوبه ګټي. ټول  .5

نوټ وویشئ. ټول وکړه او مکړه په لنډ ټول بیان کړئ او د ګډونوالو څخه وپوښتنئ چې آیا نورې  ۴.۳.۵ .6
 بیلګې یې شته چې په کارټونو کې ترې یادونه نه وی شوي. 

 ی مسلکی کارکوونکو تمریندویمه برخه: د روغتیای

 تمرین. روغتیایې پاملرنه« تمرکز–په ژوندي پاتې شوي »تمرین د  .4.4

 انډکس کارټونه، کاغذ توکي:
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 تاسو کوالی شي چې وضعیت د تشریح لپاره هره یوه سناریو وکاروئ. چمتووالی:

 پاملرنه روغتیایې. تمرین« تمرکز– ژوندي پاتې شوي په» د تمریننوټونه: 

 درې کسیزې ډلېټوله ډله، د ډلې سایز: 

 ساعتونه ۲وخت: 
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 د تمرکز مهارتونه -څلورم ماډیول: د خبرواترو او په ژوندي پاتې شوي

 

 د ګډونوالو الرښود
 

 تمرکز مهارتونه -نوټ: په ژوندي پاتې شوي ۴.۱.۲ -درس ۴.۱

سره د مرستې الرښود اصول په د ژوندي پاتې شوي تمرکز مهارتونو په کارولو سره –په ژوندي پاتې شوي 
 عمل کې تطبیق کیږي.

 تمرکز د اړونده مهارتونو یو لنډه کتنه-الندې د الرښودو اصولو او د ژوندي پاتې شوي

 مهارتونه تمرکز -شوي پاتې ژوندي په الرښود اصول

قرباني \د ژوندي پاتې شوي .1
 فزیکي خوندیتوب ډاډمن کړئ. 

 

 

  .د ژوندي پاتې شوي خوندیتوب په پام کې ونیسئ 
o  د هغو امنیتي خطرونو څخه باخبره اوسئ چې کیدای تل

شي ژوندي پاتې شوي ورسره د جنسیت په بنسټ 
په بهیر کې مخامخ شي.  یا یېتاوتریخوالی څخه وروسته 

ټولې خبرې اترې، ارزونې او مرکې په یو خوندي ځای 
 کې ترسره کړئ. 

o  د اجازې سره سم د ژوندي د خپل مقام هڅه وکړئ چې
پاتې شوي خوندیتوب وڅیړئ )آیا ژوندي پاتې شوي یو 
خوندي ځای لرې چې هلته والړ شي؟ آیا ژوندي پاتې شوي 

د ژوندي پاتې شوي  به د تیري کوونکي سره مخامخ شي؟(
 سره په ګډه یوه ارزونه ترسره کړئ. 

o  د ژوندي پاتې شوي لپاره د لیږلو له ټولو الرو څخه ځان
 خبر کړئ. 

o  که شونې )ممکنه( وي، د ژوندي پاتې شوي د خوندیتوب د
ډاډمن کولو لپاره عملي کار وکړئ )د نورو سکټورونو په 

 لو سره(. راښکیلو

 تضمین کړئ رازساتنه .2
 

  محرمیت( ډاډمن کړئ:راز ساتنه( 
o  د ژوندي پاتې شوي کیسه د نورو سره مه شریکوئ. که

ړتیا تاسو له مسلکی کسانو سره د معلوماتو شریکولو ته ا
د لپاره، تاسو هغه وخت دا کار لری، د بیلګې په توګه د لیږ

کوالی شئ چې ژوندي پاتې شوي پوه شي چې دلیل یې څه 
 وکړي. مواقفه دي او مخکې له هغې 
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بنسټ د جنسیت په  کله چې .3
 د مخنیوي یا تاوتریخوالي

غبرګون په اړه ترټولو وړ 
د په اړه تصمیم نیسئ،  کړنالرو

هیلو، قربانیانو \ژوندي پاتې شوي
، او وقار ته درناوی وکړئ حقوقو

په زړه او د ماشوم ترټولو ښه 
 په پام کې ونیسئ.  پورې والی

 

  د ژوندي پاتې شوي هیلو، اړتیاوو او ظرفیتونو ته درناوی
 وکړئ: 

o  چې ترسره کوی باید د ژوندي پاتې شوي د هیلو، هر عمل
 اړتیاوو او ظرفیتونو په واسطه یې الرښونه وشي. 

o  معلوماتو ته  خپلوډاډ ترالسه کړئ چې ژوندي پاتې شوي
ټولنیزې اړتیاوې او -السرسی ولری: طبی، رواني

 همدارنګه د اړتیا وړ توکو او قضایی سیسټم ته. 

o  ته د هغې پیښې د ژوندي پاتې شوي ځواک او ظرفیتونو
ې ته پیښه شوې \درناوی وکړئ چې هغهسره په مقابله کې 

 ده. 

o  وروسته له دې چې ژوندي پاتې شوي ته د مرستې او لیږلو
، هغه حق لري ټولو الرو په اړه معلومات ورکړل شول د

 هغه الره انتخاب کړې چې خوښه یې وي.  چې ځانته

o  د ماشومانو لپاره د هغوي ترټولو ښه په زړه پورې والی
او ماشومان  باید په لومړی سرکې په پام کې ونیول شي

باید وکوالی شي چې په هغو تصمیمونو کې ونډه واخلي 
ن باید د چې د دوي په ژوند پورې اړه لري. خو بیا هم لویا

د هغوي هیلو ته د درنښت ورکولو  ماشوم عمر او ظرفیت
 پرمهال په پام کې ونیول شي. 

 د ژوندي پاتې شوي د وقار سره چلند 
o څرګنده کړئ چې تاسو په ژوندي پاتې شوي باور  داسي

ي یا هغه نه ولرې، چې د کیسې په اړه ترې پوښتنې نه ک
 ې محرمیت ته درناوی کوئ. \مالمتوئ او تاسو د هغه

 مرستندویه چلند ډاډمن کړئ 
o  ته احساساتي مرسته برابره کړئ. د ژوندي پاتې شوي

مدردې، ژوندي پاتې شوي اندیښنو او کیسې ته له ځانه، ه
 . پوهاوي او هیله څرګنده کړئ

o  د پاملرنې چلند وساتي، پرته له دې چې تاسو کوم ډول
 اقدامات ترسره کوئ. 

 او هیلې یې اداره کړې.  برابر کړئ معلومات 
o  ژوندي پاتې شوي ته د شته خدماتو او د هغو د کیفیت په

هغوی وکوالی شي چې د اړه معلومات برابر کړئ، ترڅو 
هغې مرستې او مالتړ لپاره چې دوی ورته اړتیا لري 

 خوښه وکړي. 
o  وګورئ چې ژوندي پاتې شوي په ټولو معلوماتو پوره پوه

شوی او که نه او که چیرې اړتیا وي د معلوماتو وړاندې 
شته ظرفیت سره سم عیار کول د ژوندي پاتې شوي د 

 کړئ. 
o ،کله چې یو ژوندي پاتې  له دې حقیقت څخه خبر اوسئ

خپله کیسه تاسو ته افشا کوي هغوی په تاسو باور  شوی
لوړه توقع  کیدای چې له تاسو څخه د مرستې لري او
 ولري. 

o او مرستې او مالتړ د ډول په اړه چې  تل د خپلې دندې
ژوندي پاتې شوي ته یې وړاندې کوي صاف او روڼ 
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 اوسئ. 
o  .هیڅکله داسې وعدې مه کوي چې پوره کوالی یې نشئ 
o  .تل ژوندي پاتې شوي مناسبو خدماتو ته راجع کړئ 
o  همدارنګه د هغه څه چې کوالی شئ محدودیتونو ته یې هم

 درناوی وکړئ. 
  :لیږل )راجع کول( او ورسره ملګرتیا ډاډمنه کړئ 

o  او د شته خدماتو او ځان ښه ډاډه کړئ چې د لیږلو له الرو
خبر یاست )طبي، ښه څخه د هغو د کیفیت او خوندیتوب 

 ټولنیزې، اقتصادي، قضایي( -رواني
o .د دغو الرو په اړه ژوندي پاتې شوي ته معلومات ورکړئ 
o  ډاډ ترالسه کړې چې ژوندي پاتې شوي مناسبو خدماتو ته

 السرسی لري. 
o ر په سره د ملګري لیږل د دغه بهی د ژوندي پاتې شوي

ترڅو یو داسي څوک  –اوږدو کې په پام کې ونیسئ 
ورسره وکړي، د باور وړ وي او   ورسره وي چې مرسته

مختلفو خدماتو ته د تلو د بهیر ورته معلوم او ملګرتیا 
 ورسره وکړي. 

 نه تبعیض ډاډمن کړئ .4
 

  په د وقارساتلو او احترام په ډول د هر ژوندي پاتې شوي سره
ې جنس، نصب، قوم، ملیت یا د پیښې \هغهپرته له دې چې د 

 څرنګوالي په پام کې ونیول شي، چلند وکړئ.

o  ټولو ژوندي پاتې شویو سره یو انډول چلند وکړئ. د 
o  د ژوندي پاتې شوي د تاریخ او نصب په اړه ګومانونه مه

 کوئ. 

o  د جنسیت، د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی، او جنسی تیرې
په اړه د خپل قضاوت او نظر څخه خبر اوسئ، او مه 
پریږدئ چې د ژوندي پاتې شوي سره ستاسو چلند اغیزمن 

 کړي. 

 

  تمرکز مهارتونه مهم دي: –ژوندي پاتې شوي په 

o  .ژوندي پاتې شوي د نور زیان څخه وساتي 

o  لپاره فرصت برابروي ترڅو د خپلو اندیښنو په اړه پرته د فشار څخه خبرې د ژوندي پاتې شوي
 ې ته پیښ شوي وو(.\وکړي )که هغوی توقع درلوده دا به هغه

o که هغوي وغواړی. وکړئ د ژوندي پاتې شوي سره د انتخاب او مرستې په لټون کې مرسته ، 

o  ژوندي پاتې شوی یې د منفی غبرګونونو)د ټولنې یا کورنۍ څخه د هغې ویرې سره مقابله چې
 یې( یا د تیرې له کبله د مالمتیدو له کبله لري. 

o اجتماعي مرستې برابرول. -د ژوندي پاتې شوي لپاره د بنسټیزې رواني 

o  ژوندي پاتې شوي ته د کنټرول بیرته ورکول چې د تاوتریخوالی په بهیر کې یې له السه ورکړئ
 وو. 

 خبرولو او الرښودلو ترمنځ توپیر:  د
دا په دې معنی هم  چې د ستاسو په فکر څه او څنګه باید وکړي. په دې معنی ده چې یو کس ته ووایئ الرښودنه

تمرکز کې نه راځي، ځکه تاسو نه -په ژوندي پاتې شويالرښوونه کوله ده چې خپل نظر یو کس ته ورکړې. 
تمرکز چلند تطبیق د ژوندي پاتې  –پوهیږي چې آیا هغه ته سم نصیحت کوئ او که نه. د په ژوندي پاتې شوي 

شوي پیاوړی کول دي ترڅو پخپله د خپل ژوند په اړه تصمیم ونیسي. یو کس ته دا ویل چې څه باید وکړي، له 
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چې څه باید  تچې خپلې الرې تعقیب او وپیژني. که تاسو هغوی ته ووایاس ه نه کويهغې سره مرست\هغه
 وکړي، نو ژوندي پاتې شوي ښایې فکر وکړي چې تاسو هغوی ته غوږ نه دی ایښودلی. 

یو کس ته حقایق ویل کیږي چې په دې توګه هغه کوالی شي چې د هغه څه په اړه چې څه  د معلوماتو ورکول
ژوندي پاتې  تمرکز کې شاملیږي، ځکه-په ژوندي پاتې شويمعلومات ورکول ره تصمیم نیسي. باید وکړي، باخب

په خپله خوښه کنټرول ولري. همدارنګه څرګندوی چې تاسو د ژوندي پاتې شوي او د شوي پیاوړی کوي چې 
 انتخاب او قضاوت ته په درنه سترګه وګورئ. معلومات باید د کس د عمر او ظرفیت سره سم وي. هغه 

 نوټ: رازساتنه، د انتخاب حق او موافقه ۴.۲.۱ -درس ۴.۲

 تمرکز د مهارتونو پرکنډه عناصر دي. –د په ژوندي پاتې شوي  رازساتنه، د انتخاب حق او موافقه
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 (محرمیت) ساتنه راز

  لپاره چې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی د قرباني سره چلند کوي، د محرمیت یا راز ساتل په دې هر چا د
د هیچا سره پرته د ژوندي پاتې هیڅ معلومات)تاریخ، پیژندنه...( معنی ده چې تاسو د ژوندي پاتې شوي  

 نشي شریکوالی. شوي د اجازې څخه 

 څخه پرته د صالحیت لرونکو روغتیایي کارکوونکو هیڅوک رازساتنه په دې معنی هم ده چې  همدارنګه
باید د ژوندي پاتې شوي په اړه طبی معلوماتو ته پرته د ژوندي پاتې شوي د اجازې څخه السرسی ونه 
لري )لیکلي راپورونه، یا نور(. دا په دې معنی ده چې د ژوندي پاتې شوي په اړه معلومات د خبریاالنو، 

ي پاتې شوي د کورنۍ له غړو یا مراقبت کوونکو سره پرته د ژوندي پاتې دولتي مقاماتو یا حتی د ژوند
 شریکیدالی نه شي. شوي د اجازې څخه 

 تاوتریخوالی سره د مرستې لټولو په پایله  \د رازساتنه د دې ډاډ ورکوي چې ژوندي پاتې شوي د نور تهدید
 کې نه مخامخ کیږي. 

  شوي د خوندیتوب د احساس د زیاتیدو المل کیږي؛ کله چې رازساتنه یو مهم عنصر دی چې د ژوندي پاتې
پروګرامونه محرمیت ساتي، ډیري ژوندي پاتې شوي کله چې د پیښې په اړه راپور ورکوي ځان ډیر آرامه 

 . 5احساسوي، له دې کبله دوی د مرستې په لټه کې کیږي

  ماته کړي، یا کله چې روغتیایی  د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی د خدماتو پروګرامونه راز ساتنهکله چې
مرکزونه ونه شي کوالی چې خپل ریکارډونه خوندي او کلک وساتي، د ژوندي پاتې شوي په اړه معلومات 
په آسانۍ سره غلطو السونو ته لویږي. که معلومات د تیری کوونکو یا په ټولنه کې د نورو مخالفینو 

یت یا راز ساتنه له منځه والړه شي، دواړه هم ژوندي . کله چې محرمیږالسونو ته ورشي، پایلې یې ویجاړ
 پاتې شوي او هم پاملرنه کوونکي د زیان له خطر سره مخامخ کیدای شي. 

 :6استثناګانېممکنه 

 یا بې پروایي د ماشوم څخه ناوړه ګټه اخستنه 
o تاسو د ماشومانو څخه د ناوړه ګټې اخستنې یا بې پروایۍ د شکمنو پیښو د راپور  کیدای

د رازساتنې څخه ډیر مهم د ماشوم خوندیتوب په دغه حالت کې ورکولو دنده ولري. 
 دی. 

 بیړني یا د ژوندي پاتې شوي ګواښوونکي حالتونه 
o  کې وي، تاسو باید په هغو حالتونو کې چې د ژوندي پاتې شوي یا د نورو ژوند په خطر

که یو کس ځان وژنه  )د بیلګې په توګه س په کار شئالعمالً معلومات افشا کړې او 
 .کوي یا د نورو د زیانمن کولو جدي ګواښ ښکاره کړي(

  ټولنیز سالکاران کوالی شي چې د یوې پیښې په اړه د خپلو هم –پاملرنې کارکوونکي یا رواني  روغتیایید
سوپروایزرې په زمینه کې. دا مسکانو سره معلومات شریک کړې تر څو د تخنیکی الرښووني وکړي یا د 

  نه دي. دا باید ژوندي پاتې شوي ته د مشورې په پیل کې تشریح شي. د رازساتنې نقض 

 

 

 

 

                                                           
 5 UNHCR (۲۰۰۱ .څنګه الرښوونه وکړو: په الیبیریا کې د جنسي او جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی پروګرام ،)

www.rhrc.org/pdf/h2g008.pdf. 

پاڼه  ۱۹د آسانچاري الرښود،  –کنسرسیوم، د خبرواترو د مهارتونو روزنیز کتاب  RHRCد  6 

http://www.rhrc.org/resources/gbv/comm_manual/comm_manual_toc.html 
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 د معلوماتو افشا کول –موافقه 

  ي شریکولو اجازې ته واید نورو سره د معلوماتو هغه په اړه د د موافقې غوښتل د ژوندي پاتې شوي څخه د
 موافقه)لکه د لیږلو د تنظیم لپاره یا د ادارې کره کتنه( = 

  (= د 7د عملې ګام د پورته کولو لپاره )د بیلګې په توګه، د لیږد تنظیمول یا د طبې معاینی پیل کولاو یا هم
 معلوماتو افشا کول(. 

  باید په ژوندي پاتې شوي باندي د کومې معاینې، خبرواترو، ارزونې، مرکې یا بل اقدام چې حالت کې په هیڅ
چې  هرکله د ځان نارام احساسوي، د موافقې لپاره پرې فشار وانچول شي. یو ژوندي پاتې شوي کوالی شي 

 میم ونیسي یو اقدام ودروئ )لکه د طبې معاینې په بهیر کې(. تص

 ،د همدارنګه د بشري حقوقو کارکوونکي، څیړونکي او نور د موافقې فورم کاروي.  روغتیایی کارکوونکي
دغه فورم په السلیک کولو سره ژوندي پاتې شوي د فزیکې معاینې، درمل ترالسه کولو، له نورو سره د 

فورم کې په څرګند ډول  ترسره کوي. په په رسمي توګه خپله موافقه او یا هم نه موافقهلو معلوماتو د  شریکو
 معلومات څه ډول کارول، ذخیره او توزیع کیږي. راغلي چې

  د معلوماتو د شریکولو سره موافقه ونه کړي، نو غیرپیژندوکی معلومات که چیرې یو ژوندي پاتې شوي
 8شيکیدای شي د نورو ادارو سره شریک 

  مخکې د موافقت په اړه خبرې کوو، ځکه نو ژوندي پاتې شوي باید په بشپړه توګه باخبره موافقې موږ د
، هغه ته باید لومړی د مالتړ یا مرستې د ټولو شته پوه شي چې موافقه ورسره کويښه په هغه څه څخه 

د روغتیایی ، کارکونکي ټولنې د د پرته السرسیو په اړه معلومات ورکړل شي. ژوندي پاتې شوي ته باید 
کارکوونکو یا نورو کسانو چې د ژوندي پاتې شوي سره چلند کوي د شخصی باورونو په نظر کې نیولو سره 

 د ټولو الرو په اړه بشپړ معلومات ورکړل شي. 

  ه ترالسه او ماشومانو څخ وليد ماشومانو په قضیه کې د باخبره موافقې غوښتنه معموالً د والدینو یا قانوني
 کیږي.

 باخبره موافقې عناصرد 
  ې ته څه پیښیدونکي دي. \ته ووایاست چې هغهژوندي پاتې شوي 
 ې ته د یو اقدام ګټې او خطرونه تشریح کړئ )طبي درملنه، مرکه...(\هغه 
 ي. ړیا رد ک ق لري چې د مداخلې هره برخه لږهې ته تشریح کړئ چې ح\هغه 
  .تشریح کړئ چې په هیڅ برخه کې فشار نه راوستل کیږي 
  مرکه وکړي، دا تشریح کړئ چې که چیرې ژوندي پاتې شوي و نه غواړي چې د پیښې په اړه

کار یې روغتیایي او نورو  خدماتو ته السرسي نه اغیزمن کوي او په راتلوونکو قضایی حقوقي 
 اړونده بهیرونو کې یې د ګډون خنډ نه ګرځي. 

 ندي پاتې شوي ته د جبري راپور ورکولو په اړه معلومات ورکړئ. ژو 
 ې په اړه معلوماتو به په ټیم کې تربحث الندې \ژوندي پاتې شوي ته معلومات ورکړئ چې د هغه

 ونیول شي. 
  .ځان ډاډه کړئ چې ژوندي پاتې شوي باید په هغه څه پوه شوي وي چې تاسو ورته وویل 

 

 9د انتخاب حق

  د انتخاب حق په ځانګړې توګه مهم دی ځکه ژوندي پاتې شوي ته د بیرته کنټرول او پیاوړتیا احساس
د وخت په تیریدو د ګڼو پیښو یا روان تاوتریخوالی په صورت کې ې د پیښې پرمهال یا \ورکوي، چې هغه

 له السه ورکړی وو. سره یې 

                                                           
کلونو څخه کوچنی وی یا د په موافقه د پوهیدو یا د باخبره موافقې د ورکولو وړتیا و نلري )لکه کله چې  ۱۸که چیرې یو کس د     7 

 تونکو یا د کورنۍ له غړي څخه د موافقي غوښتنه کیږي. ژوندي پاتې شوي معیوب وي(، د والدینو، سا

 8  UNHCR (۲۰۰۳ د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی د مهاجرینو، بیرته ګرځیدونکو او په داخل کې بیځایه شویو په مقابل کې. د .)

 مخنیوي او غبرګون الرښودونه. 

(. د جنسي تیري د ژوندي WHO/UNHCR( )۲۰۰۵ي کمیشنرۍ )د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو عال\د روغتیا نړیواله اداره 9 

 مخ ۳پاتې شوي کلینیکی درملنه. 
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  ترڅو هره درملنه، معاینه یا بل اقدام د دې د خوښی په ژوندي پاتې شوي باید زور یا فشار را نه وړل شي
دي  فردي د روغتیایی پاملرنې، مشورې، قانوني مرستې او د نور اقداماتو تصمیمونهل کړي. یخالف تحم

او یواځي په خپله ژوندي پاتې شوي یې نیولی شي یا د ماشومانو په قضیه کې ماشوم او والدین یې یا یې 
 . 10میم نیسيقانوني ولي )ساتونکي( تص

  په دې زمینه کې دا مهمه ده چې ژوندي پاتې شوي مناسب معلومات الس ته راوړي ترڅو اجازه ورکړي
 کړي. رو موافقهچې په خپله یوه باخبره خوښه یا 

  د ترالسه ، معاینې یا نور خدماتو د معلوماتو تصمیم ونیسي چې همدارنګه ژوندي پاتې شوي حق لري چې
 . د هغوي انتخاب ته باید درناوی وشي. پرمهال څوک ورسره وي کولو

 

 اخالقي او د خوندیتوب دلیلونه

د روغتیایی پاملرنې د وړاندې کوونکو په ټولو تصمیمونو او افعالو کې په پام کې ونیول شي، الندې اصول باید 
  که د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی ترسره شوي وي او یا هم یواځي مظنون وي.

o  خپل ناروغ بې مرستي مه پریږدئ. د مرستې سپمول د یو چا څخه چې درملنې هیڅکله

 په خالف دي. مقرراتو  يته اړتیا لرې د اسالم د الرښوونو او د اسالمی طبی اخالق
o  ې سره مرسته کوي، فزیکی خوندیتوب \قرباني یا د هغو چې د هغه\د ژوندي پاتې شوي

 باید د ټولو هڅو په مرکز کې واقع وي. 
o  شاهد څخه ناوړه ګټه اخستنه( باید د لومړنۍ د ماشومانو خوندیتوب او هوساینه )ممکن د

ماشوم د غوره په لومړیتوب په توګه په پام کې ونیول شي. تصمیمونه او اقدامات باید د 

 زړه پورې والي په پام کې نیول سره سم تر سره شي. 
o  تجربي د ناروغ د پیژندنۍ، طبي ریکارډونو او د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی اړونده

 باید د طبی کارکوونکو لخوا تل محرم وساتل شي. 
o  .روغتیایی کارکوونکي باید د ناروغ هیلو، حقوقو او وقار ته تل درناوی وکړي 
o باید تل د ناروغ انتخاب یا خوښه درنه وګڼي او  د روغتیایی خدماتو وړاندې کوونکي

 مالتړ یې وکړي. 
o  په غیرقضاوتي، زړه  و درملنهناروغان وټولد د روغتیایی خدماتو وړاندې کوونکي باید

 شوي الره ترسره کړي. درک سواندۍ او 
o ناروغ سره د توکم، جنسیت، دین،  اتو وړاندې کوونکي  هیڅکله باید لهد روغتیایی خدم

 پانګې یا نورو ټولنیزو فرهنګی او اقتصادي فکټورونو په بنسټ تعصب ونکړي. 
o ې اخستلو د اړیکو پریښودل یو له هغو انتخابونو څخه دي چې د جنسیت په د ناوړه ګټ

د روغتیایی خدماتو وړاندې یې غوره کوي، خو بیا هم بنسټ تاوتریخوالی قرباني 

 کوونکو له خوا باید پرې تحمیل نه شي. 
o رنځ اخته شویو)یا هڅې د  ېد روغتیایی خدماتو وړاندې کوونکي باید خپلې ترټولو ډیر

لپاره د محرمیت په ناروغانو  د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی په رنځ اخته( ممکن

 برابرولو کې ولګوي. 
o باید روغتیایی مرکز ته د خوندیتوب او داخلیدو  د روغتیایی خدماتو وړاندې کوونکي

الرې و پیژني او اړینه ده چې ځان ډاډه کړي چې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی قرباني 

 ز ته خوندی السرسی لري. روغتیایي مرک
 

                                                           
په اسنادو کې به د ژوندي پاتې شوي اصطالح ذکر کیږي. د ماشومانو او موافقې په قضایاوو کې دغه اصطالح هم په خپله ماشوم  10 

 او هم یې په والدینو یا قانونو ولي باندې اطالق کیږي. 
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 نوټ: سم او ناسم )صحیح او غلط( ۴.۲.۲-درس  ۴.۲

د ژوندي پاتې شوي د کورنۍ له نږدې غړي څخه وغواړي ټولنی روغتیایی کارکوونکی کوالی شی چې د  .1
 ې پاملرنه پرته له دې چې ژوندي پاتې شوي خبر کړې ترسره کړي. \چې د هغه
 )هغه نشي کوالی چې پرته د اجازې غوښتلو څخه د کورني غړی خبر کړي( ناسم

 سالکارکوالی شې خپلې یوې زده کوونکې ته ووایې چې دا غوره ده چې الړه شي او د یو یوه ښوونکې  .2
 سره د هغه حالت په اړه چې دا ورباندې اخته ده خبرې وکړي. 

نشي ویالی چې دا به غوره  ات ورکړي، خواړه هغې ته معلوم)هغه کوالی چې د انتخاب په  ناسم
 وي(. 

یو روغتیایی کارکوونکی کوالی شي چې د هغو ښځو په اړه عمومی احصایه چې د جنسیت په بنسټ  .3
سالوې په اړه ورسره مختلفو ډولونو په شمول چې کیدای شي پیښ شي( )د تاوتریخوالي د  تاوتریخوالی

 .وساتي، پرته د ژوندي پاتې شوي د موافقې څخه )مشورې( شوې
 سم )تر هغه وخته چې معلومات بې نومه وي(

یو ژوندي پاتې شوي چې موافقه نه لري چې سمدستي وروسته د جنسی تیرې څخه په جزئیاتو سره بیان  .4
 وکړي، په چا د دعوا کولو او د قضایی قضیې د پیل حق له السه ورکوي. 

وا تصمیم عشوي کوالی شي چې خپل فکر بدل کړي او په هر وخت کې د دیو ژوندي پاتې ناسم )
 ي او بیان ورکړي.(تیا لري چې موافقه وکړنیولی شي، نو وروسته په تحقیق هغه اړ

یوه ژوندي پاتې شوې کوالی شي چې د یوې نرسې څخه طبې درملنه ترالسه کړي، پرته له دې چې طبې  .5
 معاینه ترسره کړي یا خپله ټوله کیسه ووایي. 

سم )یو ژوندي پاتې شوي کوالی شي چې یواځې د درملنې ترالسه کول انتخاب کړي. سره له دې چې 
 خبرهشته آسانتیاوو یا الرو څخه په بشپړه توګه دا مهمه ده چې ځان ډاډه کړو چې هغه د ټولو 

 شوې ده(. 
ر کله چې غواړي د ژوندي پاتې شوې په اړه د خپل څارونکي )سوپروایزر( سره خبرې وکړي، سالکایو  .6

 اړ دی چې د ژوندي پاتې شوي څخه اجازه ترالسه کړي
هغه بې نومه قضیې سم )که چیرې مشاور مخکې هیڅکله هم ژوندي پاتې شوي ته نه وي ویلي چې 

 د خپل څارونکي سره شریکوي.(
چې کوم معلومات به  ،ناسم ) که چیرې مشاور د ژوندي پاتې شوي سره د څارنې او په دې اړه

  شریک کړي، مخکې بحث کړی وی(. 
ته بیان ورکړي، که  وغوره ده چې ژوندي پاتې شوي ته د امکان د شتون په اړه ونه ویل شي، پولیسدا  .7

 یره خفه وي  چیرې دا ډ
 سم )که تاسو ډاډه یاست چې هغه به خپل معلومات په وروستیو پړاونو کې پولیسو ته ورکړي(. 

ناسم) که تاسو تصمیم ونیسئ چې دا به د هغې لپاره ښه نه وي چې دا معلومات ترالسه کړې او له 
 دې کبله تاسو هغې ته دا معلومات نه ورکوي.(

ه ښځه وروسته له هغې چې میړه یې وهلې ده راځي، د هغې ټپونه شدید ښکاري او تاسو د هغې د ژوند یو .8
 نه غواړي چې تاسو پولیسو ته والړ شي، له دې کبله تاسو هیڅ نشئ کوالی.  هغهپه اړه ویره لرئ. 

تلالی  ناسم )که وضعیت داسی وي چې د ژوندي پاتې شوي لپاره د ژوند ګواښ وي، تاسو پولیس ته
 شئ.(
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 نوټ: د فعالې اوریدنې تخنیکونه او د اوریدو خنډونه ۴.۳.۳ -درس ۴.۳

 :11د فعاله اوریدنې تخنیکونه

 زه ............. او دا هغه څه دي چې زه یې د تاسو لپاره  ترسره کوالی شم. لکود معلوماتو ور() 

  شي ماته ووایاست چې څه  ړه غواړئ چې خبرې وکړئ؟ آیا کوالیاد څه په )د پراخو پوښتنو کول
 . (ورپیش شوي دي

  لکود پرانستو پوښتنو 

  د شخص هڅول تر څو هغه څه چې پیښ شوي پرته له دې چې زور پرې راوستل شي تشریح او روښانه
په رښتیا سره ستاسو مطلب څه دی؟، دا کله پیښ شول؟، کوالی شئ چې بیا یې راته تشریح کړي )

 دی؟(کړئ؟، په ....سره ستا مطلب څه 

   ځکه داسي پیښ »دغه ټکې ته د راتلو المل شول؟څه شی چې کیسه په پړاونو کې راشي ) وکړئهڅه
 «(شول

 ړئپه خبرو اترو کې آرامتیا ته وخت ورک 

 ( هغه څه چې تاسو وایي زه یې «آه ها« هو»داسي څرګندول چې تاسو د هغه شخص کیسه منئ ،
 «...(اورم

  اعمالو ته توجه کول د هغه اوریدلو لپاره د بنسټ په توګه او د مراجعه کوونکي څارنه. مراجعه کوونکي
داسي وضعیت درکوي چې د هغه شفاهی او هم یې غیرشفاهی پیغامونو ته غوږ ته ښه توجه تاسو ته 

 ونیسئ.
 ر )متوجه( یاست. الرې شته چې په هغو کې تاسو څرګندوالی شي چې مراجعه کوونکي ته ځی ګڼ شمیر

o  یتوضعد ناستې 

 تاسو غواړئ لهوضعیت باید پرانستی وي، په دې توګه تاسو هغوی ته سیګنال رسوئ چې ستاسو  .أ
 مراجعه کوونکي سره بوخت شئ. خپل السونه د خپلې ټټر په مخکې یو پربل مه ایږدئ. 

د مراجعه کوونکي سره مخامخ کښینئ، په متمرکز ډول کښینئ، په خپله څوکۍ کې شاته تکیه مه  .ب
 کوئ. 

 په لوړه څوکۍ مه کښینئ لکه څنګه چې ستاسو مراجعه کوونکی دی حتی د میز ترشا .ج

o د سترګو تماس 

مراجعه کوونکي سره د سترګو مستقیم تماس وساتئ خو سترګې په کې مه خښوئ. د سترګو د  .أ
خپل په زړه تماس باید د دې لپاره وکاروئ چې خپل شته والی څرګند کړئ. طبیعی اوسئ او 

 پورې والی مراجعه کوونکي ته په خپل طبیعی ډول ولیږدوئ. 

o د څیرې حالت 

څارو وې، له دې کبله  اسو او ستاسو غبرګون تهکوونکی ت مراجعهکله چې هغه څه وایي  .أ
 باید د هغو معلوماتو څخه خبر اوسئ چې ستاسو د څیرې حالت یې بیانوي. 

                                                           
د غږ پورته کول. د کورنۍ تاوتریخوالی بیافکر کول: د ټولنې د فعالیتونو لپاره یوه روزنیز بهیر = د آسانچاري الرښود.  11 

د آسانچاري الرښود،  –کنسرسیوم، د خبرواترو د مهارتونو روزنیز کتاب  RHRCد روزنیزکتاب. 

http://www.rhrc.org/resources/gbv/comm_manual/comm_manual_toc.html 
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 څیره مو باید د هغه څه سره چې وایی سمون ولري.  .ب

همدارنګه تاسو کوالی شئ د هندارې په څیر د مراجعه کوونکی څیره د خپلې سره پرتله  .ج

تاسو هم چې خپله اندیښنه ستاسو په څیره کې وویني، کړئ! پریږدئ چې مراجعه کوونکی 
د هغوي د درد څخه احساس لري چې کیدای شي هغوی د دا ډول احساساتو څخه 

 خالصیدو ته السرسی ومومي. 

 («دا زړه ورتوب غواړي چې ماته خپله کیسه وایئ)»  ولد مننې ورک 

  هغه څخه پوښتنه وکړئ ترڅو دغه کتنې  له، ړئد هغه څه په اړه چې وینئ یا یې اورئ فیډ بک ورک
عضالت شخ  ستاسو ،«څوکۍ کې خوځیدلې.... څه خبره ده؟ هما ولیدل چې ته په خپل)» تائید کړي 

 ... څنګه احساس کوئ؟..(زه ګورم چې تاسو ژاړئ، »ښکاري... د څه په اړه فکر کوي؟، 

   هغه شخص چې څه وایی د هغو بیاځلی ویل یا بیانول، ترڅو وګورئ چې تاسو په بشپړه توګه د هغوی
تاسو »، «زه داسی پوه شوم چې همدا اوس تاسو ځان بې مرستې احساسوئ )»په معنی پوه شوي یاست 

 «(. ذکر کړل چې زړه مو مات شوی دی

  (داسی ښکاري چې تاسو د غصې احساس کوئ)» احساسات  یانعکاس» 

  (کوالی شي چې په دې اړه را ته نور څه ووایئ؟)»پلټنه» 

  (زه پوه شوم چې تاسو د ډیر خفګان احساس کوئ...)»د احساساتي مرستې وړاندیز» 

 د اوریدو خنډونه

  د غالمغال څخه ډکه خونه، د نورو خلکو په واسطه مداخله(یا کافی ځای  نشتوالی د محرمیت ( 

  آیا تاسو د امیدوارۍ په اړه اندیښنه کوئ؟(د الرښودو پوښتنو کول( 

  د ولې پوښتنو کول: دا ډول پوښتنې معموالً ځواب ورکوونکي په دفاعی حالت کې پریږدي او کیدای شي
 ولی تاسو یو چا ته ونه ویل؟ ولې هلته والړې؟()ه تور لګول ښکاره شي. کچې ل

  .ګمان کول چې هغه شخص وروسته د یو څو جملو څخه پایلې وایې یا پای ته خیز وهی 

  .سړي ته اجازه نه ورکول چې خپله جمله پای ته ورسوي 

 کتل، قوت، له سړی څخه لرې )د غږ سبه بدنې ژبې کارول یا د خپلو بدني حرکاتو څخه بې خبرې مناد نا
 السونه سره تړل، په څوکې کې زنګیدل، پریشانه کیدل...(

  د شخص په اړه ګومان کول: حتی که تاسي دغه په واضح ډول بیان هم نه کړئ، هغه شخص به داسی
)فکر کول چې: دا د هغې ګناه وه، فکر کول چې هغه به یوه فاحشه وي، تاسو څه توقع  وانګیري.
 لري؟...(

 یا د خپلو احساساتو په بنسټ ل پرځای د دې چې هغې ته غوږ ونیسئد خپل ځان سره خبرې کو ،
ه دا ډول پر ماهم یو پیښ)» غبرګون ښکاره کول، پرځای د دې چې د ویونکي په خبرو تمرکز وشي. 

 «(. ، کله چې تاسو ماته دا خبره کوي زه ډیره په غصه کیږمشوې وه

  د هغه شخص سره نامناسبه تماس 

 او داسی نور 

 

 



26 
 

 

 نوټ: د خبرواترو وکړه او مکړه.  ۴.۳.۵ -درس ۴.۳

 مکړه وکړه

 رازساتنه ډاډمنه او ورته احترام وکړئ: 

یی چې مرستې ته اړتیا لري، ه یا ماشوم واکه یوه ښځ
هڅه وکړئ چې دغه خبرې اتري په داسی یو ځای 
کې ترسره کړئ چې هغه ځان آرامه احساس کړي. 

شي چې کیدای شي یو خصوصی ځای وي یا کیدای 
عامه ځای غوره کړي ترڅو د بدنامي مخه ونیسي. 

وندي پاتې شوي د رازساتنه د باور جوړولو او د ژ
 مهمه ده.  هرخوندیتوب لپا

 چې د پیښېپه ژوندي پاتې شوي فشار مه اچوي 
 جزئیات ووایي: 

هیڅکله د هغه څه چې پیښ شوي د کیسې د جزئیاتو په 
ژوندي پاتې شوي د افشا کولو  ټینګار مه کوئ، کله چې 

 هغې په اړه ویلو ته چمتو نه وي.

 

د ژوندي پاتې شوي په تجربو باور وکړئ او تائید 
 : یې کړئ

ې باور \ژوندي پاتې شوي ته غوږ ونیسئ او پر هغه
وکړئ. د ژوندي پاتې شوي په احساساتو او اړتیاوو 
پوه شئ او پریږدئ چې هغه پوه شي چې یوازې نه ده 

 او تاسو هڅه کوئ چې مرسته ورسره وکړئ. 

 تاوتریخوالی بې اهمیته او کوچنی کوي مه: 

د باور  د یو ژوندي پاتې شوي کیسه جدی نه ګڼل د هغې
په اړه تیری دی او کیدای شي چې د ژوندي پاتې شوي د 
مرستې لټولو خنډ شي. د یو ژوندي پاتې شوي د کیسې 

 تیری کول دي. پرې جدي نه ګڼل بیا 

لیږل یا راجع کول ترسره کړئ او د ټولنې خدماتو ته 
 السرسی پیاوړی کړئ: 

ژوندي پاتې شوي ته د طبي پاملرنې او نورو خدماتو 
او د مرستې لټولو یا نه لټولو په اړه معلومات برابر 
کړئ، عملی مرسته ورته برابره کړئ که اړتیا وې یا 
موجوده وي )لکه، ټرانسپورټ، خدماتو ته خبر 
ورکول، د یو کس معرفي کول چې د ژوندي پاتې 

 شوي سره ملګرتیا وکړي(. 

ژوندي پاتې شوي هغو خدماتو ته مه لیږئ چې راز 
 ساتنه او په درناوي سره پاملرنه نه برابروي: 

ډاډ ترالسه  ترڅود ټولنې ډلې باید په ګډه سره کار وکړي 
کړي چې دوی ژوندي پاتې شوي داسی ادارو ته لیږي 

 چې محرمانه او په زړه سوي سره خدمات ترسره کوي. 

 

د خوندیتوب په پالن کې د ژوندي پاتې شوي سره 
 مرسته کول: 

که چیرې ممکنه وه، ځان ډاډه کړئ چې ژوندي پاتې 
شوي بیړني خطر یا بیا قرباني کیدو سره نه مخامخ 

د ژوندي پاتې شوي کیږي، که چیرې تیری کوونکی 
په کور کې وي، د ژوندي پاتې شوي سره د بدیل 
ځای په موندلو کې مرسته وکړئ ترڅو هلته و 
اوسیږي یا یې په کورکې لرې وساتئ چې خوندي 

مجبور کړئ چې ورسره و شي )لکه، یو بل کس 
اوسیږي(. کیدای شي چې دا کار په جګړه ایزو 

ې شوي د شرایطو کې ستونزمن وي، خو د ژوندي پات
 خوندیتوب د ښه کولو لپاره باید هڅه وشي. 

د خوندیتوب لپاره د ژوندي پاتې شوي په اړتیا سترګې 
 مه پټوئ. 

ژوندي پاتې شوي ته الرښونه مه کوي چې هغه کور، 
کلي ته بیرته وګرځي چې هغه پوهیږي چې خوندي نه دي 

 لو ته ادامه ورکړي. ګواښیا تیری کوونکی به د هغې 

 په بې عدالیتیو باندې ځان پوه کړئ: 

د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی د ژوندي پاتې شوي 
ګناه نه ده، خپلې ترټولې ښې هڅې مو په کار واچوی 

 ژوندي پاتې شوي مه مالمتوئ: 

تاسو »یا « ولې د منډه نه کړه؟»داسی پوښتنې مه کوي 
؟ د جنسیت ته زیان رسولوڅه کړې وو چې هغوی تاسو 
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ترڅو ډاډ ترالسه کړئ، چې ژوندي پاتې شوی په دې 
 پوهیږی.  

د ژوندي پاتې شوي ګناه هیڅکله په بنسټ تاوتریخوالی 
یا مالمتیا نه ده. ژوندي پاتې شوي ته په دغه حقیقت 

 باندې بیا ټینګار وکړئ. 

 کړئ:  برابرد ژوندي پاتې شوي لپاره معلومات 

ژوندي پاتې شوي ته معلومات ورکړئ چې تاسو 
ې لپاره څه کوالی شئ او \څوک یاستئ، تاسو د هغه

 د مرستې د لټولو کومې الرې دي. 

 ژوندي پاتې شوي ته مه وایاست چې څه وکړي: 

تاسو کوالی شئ ژوندي پاتې شوي ته د مرستې الرې 
وروښیئ او د ژوندي پاتې شوي سره د انتخاب یا خوښې 
په کولو کې مرسته وکړي، خو هیڅکه د ژوندي پاتې 

 شوي لپاره تصمیم مه نیسئ چې څه باید وکړي. 

 

 !12ښه ده چې پوه شو 
یاد ولرئ:   د فعالې اوریدنې اصلي نظریات په 

 غیرشفاهی تخنیکونه وکاروئد خبرواترو  •
 جملې وکاروئ او پوښتنې واضح کړئ.  ياو تشریح لنډې •
 د نظریاتو ورکولو او بحث څخه ډډه وکړئ •
 هڅه وکړئ چې له موضوع څخه دباندې و نه وځئ •
 چې ورپسې باید څه ووایي خبرو تمرکز وکړئ یا ځان آماده کړئد ګمان پرځای د هغه په  •
 ځیر اوسئکز او ویښ، متمر •
 کړئوپتیا او  فکر کولو لپاره وخت ورد چ •

  

                                                           
 څخه اخستل شوي.  .UNFPA Myanmar PSS and GBV trainingد  12 
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 دویمه برخه: د روغتیایی مسلکی کارکوونکو تمرین

 تمرکز د خبرو اترو تمرین –نوټ: په ژوندي پاتې شوي  ۴.۴ –درس  ۴.۴

 13د ډلې الرښوونې: 
په  ونه او همتاسو وخت لري چې درې مختلفې سناریوګانې ولوبوئ. هیله ده هم دودیزه روغتیایی مرکز .1

ژوندي پاتې شوي کوالی شي په کې  \د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی قربانیاننور ځایونه چې ټولنه کې 
 تشخیص شي په پام کې ونیسئ. 

 ټوله ډله به درې واړه کیسي ولوبوي.  .2

ته به نوبت ورسیږي چې )الف( ژوندي پاتې  هیو هرکس به په هره کیسه کې مختلفه دنده تمثیل کړي. هر .3
-شوی، )ب( روغتیایی کارکوونکی )په هر نوبت کې مختلف رول د نرس، قابلې، د طب ډاکټر او د رواني

 دنده( او )ج( څارونکي، دنده ولوبوئ.  سالکارټولنیز 

ي پاتې شوي ژوندي پاتې شوي باید خپله فردې کیسه تکرار کړي. ژوندلومړی کس ژوندي پاتې شوي دی.  .4
باید کیسه محرمه وساتي او نورو ته د نه ښکاره کوي. نوښتګر اوسئ او په هر ډول چې مو خوښه وي 
هغسې عمل وکړئ. ځان آزاده احساس کړئ چې ننداریز یاستی او که نه. ځینې قربانیان ژاړي، ځینې 

هغوي باید د هر ډول چې مو خوښه وي هغسي اوسئ. تاسو کوالی شي  -ځینې په غصه وي چوپ وي،
امکان ترحده په ریښتوني توګه د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی د یو قرباني په توګه چې طبي مرسته 

 لټوي، تمثیل وکړي.

دویم کس د روغتیایی خدماتو وړاندي کوونکی دی. د روغتیایی خدماتو وړاندي کوونکی باید د په ژوندي  .5
س مو زده کړل چې څنګه ومومو چې په ژوندي پاتې تمرکز د خبرواترو تخنیکونه چې همدا او-پاتې شوي

روغتیایی خدمات هم برابرولی شي. ته شوي باندې څه پیښ شوی، وکاروي. همدارنګه که اړتیا وي هغوي 
د روغتیایی خدماتو وړاندي کوونکی باید هڅه وکړي چې کیسې ته غوږ د الرښووني اصول په یاد ولرئ! 

کله چې هڅه کوي چې په ژوندي پاتې  اله اوریدنه تمرین کړي او ونیسي او پرانستې پوښتنې وکړي، فع
ټ تاوتریخوالی د شوي باندې څه پیښ شوی ترڅو سمه طبي پاملرنه چمتو کړي، د جنسیت په بنس

 . وئوکارالرښووني اصول 
دریم کس کتونکی دی. تاسو باید د تمثیل په بهیر کې په دقت او آرامۍ سره وګورئ )که غواړئ نو نوټ  .6

ي د کارول شویو تخنیکونو په اړه او د روغتیایی خدماتو وړاندي کوونکنیولی شئ(. تاسو کوالی شي د  هم
د بدني  د روغتیایی خدماتو وړاندي کوونکید جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی څخه د ژوندي پاتې شوي او د 

ژبې په اړه نوټ ولیکئ. هغه کوالی شي چې د اوریدو د خنډونو په اړه چې لیدلي یې دي نوټ ولیکي. 
سربیره پردې هغه باید په ژوندي پاتې شوي باندې د اوریدونکي د پوښتنو اغیزو ته هم ځیر شي. د بیلګې 

 په ډول: 
ژوندي پاتې  –مالمت نه دی  وویل چې ژوندي پاتې شوي يد روغتیایی خدماتو وړاندي کوونک »

ي هڅه د روغتیایی خدماتو وړاندي کوونکڅومره چې چوپتیا وه، «. » شوي ځان ډیر آرام احساس کړ
 « ژوندي پاتې شوي د خپلې کیسې مهمې برخې پریښودې. –کوله چې یوه پوښتنه وکړي 

د  و وړاندي کوونکیروغتیایی خدماتکله چې تمثیل پای ته رسیږي، کتونکی باید بحث پرمخ بوځي. د 
نور ګټور فیډبک ورکړي چې څنګه کوالی شي چې ښو کړنو په اړه د مثبت نظریات ورکړي. بیا د 

تمرکز مهارتونه څنګه تطبیق شول. -هم ښه شي. همدارنګه کتونکی ګوري چې د په ژوندي پاتې شوي
 د بلیګې په توګه: 

 «معلومات یې ورکړل.اوریدونکي الرښوونه و نکړه، مګر غوږ یې نیولی وو او » 

 « چې د الرو ترمنځ خوښه وکړي ونکي ژوندي پاتې شوي ته وخت ورکړاورید»

 «. اوریدونکي د ژوندي پاتې شوي څخه د موافقې په اړه پوښتنه وکړه»

                                                           
په قسمی توګه اخستل شوي دی له: په افغانستان کې د روغتیایی پاملرنې د وړاندي کوونکو لپاره د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی د  13 

 ۲۰۱۵نړیواله اداره. افغانستان درملنې پروټوکول. د ګډوانوالو السي کتاب د عامې روغتیا وزارت او د روغتیا 
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سره بحث وکړي چې د کیسې د افشا کولو پرمهال یې څنګه احساس  ونور اړوژوندي پاتې شوي باید د دو .7
ستونزمن یا بې ګټې وو؟ د  یسې په ویلو کې مرسته وکړه؟ څه شیهغې سره د ک\وکړ. څه شي له هغه

ماته یې دا احساس راکړ چې خپله کیسه باید ډیره  و په خپله څوکۍ کې ډیر خوځیدئ،بیلګې په توګه: تاس
 «ه ووایم.چټک

باید بحث وکړي چې د کیسې د اوریدو پرمهال یې څنګه احساس  ایی خدماتو وړاندي کوونکید روغتی .8
درې واړه  ؟ ژوندي پاتې شوي په څیر اندیښمن دیکولو. آیا هغه نارامه وو؟ آیا دوی احساس کاوه چې د 

 منځ کې پرې بحث وکړئ.  په خپل
 د روغتیایی خدماتو وړاندي کوونکیدندې بدلې کړئ. لومړی کس  ، بیاکله مو چې بحث پای ته ورسید .9

 کیږي، دویم کس کتونکی او دریم کس د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی څخه ژوندي پاتې شوی. 
ه ژوندي پاتې شوی او دریم هبیاځلي: لومړی کس کتوونکی، دویم کس د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی څ .10

 . وونکید روغتیایی خدماتو وړاندي ککس 

، هیله ده چې آسانچاری خبر کړئ او د ټولې ډلې سره د وروسته له دې چې ټول بحثونه پای ته ورسیدل .11
 تجربو د شریکولو لپاره ځانونه چمتو کړئ. 
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 الرښود  د آسانچاري

 موخه اي فهد

او  عرضها خدمات يروغت د رواني کوالي شيو يچ  ت لوړوليد ظرف ياو دهغو يکارکوونکو سره دمرست ييايد روغت

،  يمرست يلمړن ي، روانيمرست يلمړن يروان: يترسره کړ يزو مرستيټولن -د روانيکې  ا سطحويلو کچو يال بيپه ب

 شونو ته د جند پر بنسټ يپات يخواليږل د تاوتريبول او ليزه مشاوره، تعقيټولن -يزه مالتړ، روانيټولن-يروان

 :يموخ يځانګړ 

 :يچ کوالي شيد وي، دکورس ګډونوال بايک يپه پا يبرخ يد د

  ولري ير پوهاويزوپه اړه ال ډياغ يخواليتاوتر زياو ټولن د روانياړوند  يپور جندرپر 

 ژوندي پاتې شويزه مرسته په مختلفو کچو/سطحود يټولن-ياو روانعرضه ا اقدامات يروغت د رواني 

 سره  يپر محور مهارتو نو څخه په ګټه اخستن

 ب لپارهيد تعق ي پاتې شويد ژوندژندل او يکرښو پ يدزمان 

 يږل شيکس ول يشو يد پاتيکله با يدل چيپوه يپد . 

 يتونو څخه څنګه په ښه ډول ګټه پورته شيله شته ظرف يپوهيدل چ يپد . 

 سره  يکونو څخه په کاراخستنيتخن ينيله ځ يمرست يزيټولن-ياو روان يدمشاور 

 ساعته  ۱۱ : وخت يشواټکل 

 :ينيسرچ

څخه الس ته  لايريچاپد خپل  مو توکيت غور وکړ، او نور يو فعاليو يمونږ پر ، يماده دل ډولونه آيل بيو بنيدسرچ
 . راوړل

 

 د :ګامونه يمويضمکې  په درملنه شوۍ يپات يژوند د يخواليت په بنسټ تاوتريد جنس
 1مشاورهژوندي پاتې شوي 

شانه ير پريډډول  د روانيپه  ې يد قض يخواليا دتاوتريو ا يښيپ يانبهر ېوي وروسته د پاتې شوي يژوند يدل شوي چيل
 . يسپارل يذهن ته نش يسپارښتن يورکړل شو يشيداياو ک يو
 

ږي، کله چې د لومړي ځل لپاره د يڅخه رنځ يخواليت په بنسټ تاوتريهغه ژوندي پاتې شوي چې د اوږمهال لپاره د جنس
ه يبي. له دې کبله دا مهمه ده چې معلومات د تعقوکړئتوب او مالملتي احساس يشي د ناخوند يدايمرستې غوښتنه کوي ک

وه يکلي توګه چمتو او ياري الرښووني او معلومات په لير کې تکرار کړو. همدارنګه دا هم ګټوره ده چې معيپه بهکتنو 
که ژوندي پاتې شوي نالوستې هم وي،  يمرکز څخه والړه شي ورکړو)حت ييايې مخکې له دې چې هغه د روغتي يکاپ

 ته وغواړي(. و کس څخه چې باور پرې لري د لوستلو مرسيشي چې د  يهغه کوال
 ښنو په اړه آواز پورته کړي.ياود خپلو اند وکړئته وخت ورکړئ چې پوښتنې ژوندي پاتې شوي 

 

                                                           
جوړ شوی اخستل شوي له: د جنسی تيري په کلينيکی اداره کې ضميموی ګامونه: د کډوالو او کورني بيځايه شويو کسانو لپاره  1 

 ۲۰۰۴پروټوکولونه. بياکتل شوی چاپ. د روغتيا نړيواله اداره. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنري، 
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  يليپا يزيټولن-ياو روان يجانيه  
 ي، روانيمرست يروان يله لمړن يد يو کسانو لپاره جوړژوندي پاتې شويد  يخواليپرجندر والړ تاوتر يپاملرن ييايروغت

د، ناوړه ګټه ي، استګما او تجريناروغ يز لکه  عام روانيستونزوته او ټولن يورکول د ارواح پوهنزمالتړ/ رجعت يټولن

ا ياو يښ نشيپ مربوط اعراض  يدصدم يشيداي. کستليو ي، او له کورناخستنه د دموادو څخه، له خطره ډک کړه وړه

کې   يخواليپر جندر والړ تاو تر يچو لپاره  ژوندي پاتې شوي. دټولو يدو سره له منځه الړشيريممکن وخت په ت

 . يه شيمشاوره توص يزيټولن-ي، روانيکارکو

څه  يچ ييته ووا يتاس ژوندي پاتې شوي. که ييواه ته څه ن چاپه اړه  يښيپ د اکثرا   ژوندي پاتې شوي يريت يجنسد 

 د هغهشي  يکوال يد اظهاراتو په وړاند د هغهځواب  ېزړه سو د يستاس. اعتماد نښه ده يقو د يباند يپه تاس ، دايشو

 .يولر لېيپا يمثبتکې  په درملنه يا هغي

هغې زور مه راولئ چې د خو په  يسي. غوږ ورته ونيمراقبتونه ورته برابر کړ ياو عمل يلير تحميغ يلمړن

سترو اوې پوره شوې دي. ځکه دا د يزې اړتيډاډه کړئ چې د هغې بنسټاو ځان  وکړئخبرې ښې په اړه يپ

په ژوندي پاتې شوي فشار مه اچوئ ترڅو خپلې تجربې له هغه څه شي،  يدايز ستونزو المل کيټولن-رواني

 . يکويې شريډول  يعيکې کې چې په طبيله تاسو سره شرڅخه وړاندې 

ا کوم باوري يلري چې هلته والړه شي، او آ يځا يخوندا کوم يد ژوندي پاتې شوي څخه پوښتنه وکړئ چې آ

ونلري چې همدا  يکه هغه خوندي ځاک څخه د وتلو پرمهال ورسره والړ شي. ينيورسره شته چې د کلڅوک 

زه مرستو خدمات ورته ور په ګوته يد ګن سکتوروموندل شي. ورته  يو ځاياوس والړه شي، هڅه د وشي چې 

و يما له کبله د ورځند پاملرته ورته وشي، او د تروياړوند کسان ولري چې بارې ژوندي پاتې شوي يکړئ. که چ

ول يون ياريتوب په اړه د هم تي، همدارنګه د هغې اړونده کسانو د خونديا ونلريکارونو د سرته رسولو وړت

 شي. 

 ا لري، چې عبارت دي له: يره وړتيلپاره ډدو يلو سره د مخامخ کيو لړ اعراضو او پايژوندي پاتې شوي د 

  دګناه او شرم احساس 

 ره، غصه او ا ضطرابيجانات لکه ويه ير کنترول شويغ 

 خوبونه يرونکيو 

 عمل کول يافکار او پر يځان وژونک 

 يکرخت 

  ناوړه ګټه اخستنه موادو څخه  ييد نشه 

  ستونزېکړنو  يدجنس  

 ستونزې يح شوينه تشر ياو طب يجسم 

  زه انزوا يټو لن 

، ي، روانيجانيته د ه ي. هغويد يتجربه کړ يښيپ يجانياو ه يکيفز يدو ياست چيو ته وواژوندي پاتې شوي
په پر  ياست چيته ووا ياو هغو ورکړئمعلومات  يممکن تجربه کړ يستونزو په هکله چ يزو او جسميټولن

 . يحاالت ممکن د يداسکې  پيښو يتړل يجندر پور

او  -ورکړئمشوره  يا ولريزه مالتړ ته اړتيټولن -يروان يممکن دو يپه هکله چ يد د ژوندي پاتې شوي
، او يڅخه مرسته وغواړ د هغهاو  يک کړيپه محرم ډول شر ياعتماد ولر يپه چا چ يچ ئمه مجبور يهغو
 . يق کړيتشوکې  يکسانو فعاله ونډه په ټولنه او کورن يد . دڅخه يکوم غړ کور د ا هم دي

شرم او  د ژوندي پاتې شوي. که يږيرټل ک يښکار شو يريت يد جنس يهغه کسان چکې  فرهنګونو ډيريپه  
 يڅکله هم مقصر نويکس ه يشو يقربانکې  يريت يپه جنس ياست چيت ووا، ورته په جرأيګناه احساس کو

د  وړ نه وه دا کار د تيري يچ ورکړئ/هغه ته ډاډ ي. او هغيمالمت و يترسره کوونک يريت يجنس او تل د
 یده کار المل ن يد په الره تګ د د هغې ا ي اغوستل او يجام د هغې څکله ياو ه ه ووګناه له کبله ن د هغې
  .يقضاوت مه کو يکس په هکله اخالق ي پاتې شويد ژوند. یشو
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 : مالحظات ينه لپاره ځانګړيدنار

 يپه پرتله څو ځل ښځود  يتجربه کو يچ ييخجالت له کبله  شديد د هغه يشو يقربان يريت يدجنس ينه چينار

 دد ښځو  يي يلياو پا يزياغ يجانياو ه ي، روانيو شانته وي يزياغ ېکي. که فزيالن لريان ميب د د هغې لږ 

 . ير نلريسره توپ

 : يحاملگ
مالتړ  يجاني. هيوکې  شير په تشويڅخه به ډ اميدوارۍ ياحتمال د يريت ي، د جنسېژوندي پاتې شونه ښځې يريت يدجنس

 :يلر خپل ځان سره انتخاب د اميدوارهکه  يږيپوهتر څو و يا لريته اړت واو واضح معلومات

 څه  يچ يکړ داي. پيموجود و ياوالده و يب يخلک چ يا هم داسيوړکتونونه اوکې  په ساحه يستاس  ممکن

 .ورکړئ ييې په الس ک يډول خدمات شته او دهغو 

 قانون  سقط د سره، د يد د. يله کبله حمل ختمولو ته اجازه ورکو يريت يقانون دجنسکې  هيوادونورو يپه ډ

. ورکړئازه اج يه ولکه کبل يريت يد جنس يا ممکن حمل ته چيروغت ياو روان يکيفزد  يرمنيم ر ديتعب يځا

 يش ي. کواليرته شته ديدمصون سقط خدمات چ ي. معلومه کړيو يداسکې  په ټولنه يکه ستاس يوموم

 . ورکړئرجعت  ياو خپله وغواړ يشتون ولر ياويچوپړت يداس يرته چيچ ژوندي پاتې شوي

 د کورنۍعالم،  ينيو ديلکه  ياعتماد ولر يپر يد يچ يته وهڅو يکس مرست يداس د ژوندي پاتې شوي 

 . يو کار کوونکي يد ټولنا ي، دوست یغړ

 يدايک خه ژر زيانمنېله اړ يژندنياو روان پ يکيله فز يهغو يو ېحامله شوکې  په ترڅ يريت يد جنس يچ ښځېهغه 

 . يمساعد و يله وخته والدت له کبله و مخکېاو  يحاملګ يچ فشار ينيدو قط، ن سيډولو د جن يپه ځانګړ ي. دويش

ک ته مراجعه يخدماتو لپاره کلن مخکېوالدت څخه  دکې  مودهپه اميدوارۍ  د يچ ورکړئندو ته مشوره يم اميدواره

 . ين ديمراقبتونه اړ يبياساس تعق ينو پد يلوړ خطر سره مخ و ماشومان د يدو ممکن د .وکړئ

 HIV/STIs))زهروی ساروي ناروغۍ / رس يوا ستميس يتيدمعاف  ندانسا
  يو ياچ آ  يچکې  حال ي. په داسيشته د  يله الر يريت يږد د جنسيل  يو يا د اچ آيښنه يدو په اړه انديمنتن ک دلته د
. هشته د يره ويوع ډيش يو يد اچ آ يچکې  ونويښنه په هغه ځاي، دا انديکم د يعمل له الر يجنس يو ب دا کسيو لداخست
و نور اي  يو يد اچ آ يمراقبتونو کارکوونک يد روغتيايده.  يهکله اساس ېوره  په دسره مش يوسزړه  اط او ديپه احت

 . وکړئ خبرې ناروغيو په هکلهزهروی ساري 

 . يش ږليته که شته وه ول يستم دانتاناتو مشاوريس يتي/دمعاف يو يداچ آ يشيدايک يشو  يپات يژوند 

اشتو لپاره کار يم ۶ يدور يد يو  ک سره له کاندم څخهيشر يخپل جنس د يچ يه وشيد توصيته با ژوندي پاتې شوي
 . ياخلو

بل ځل  کله د ي، او همدارنګه چورکړئمشاوره  يږيږدول کيل يالر يجنس د يمو په اړه چيانتاناتو دممکنه عال د هغه
کار کوونکو لپاره ته رجوع  ييايپروتوکول د روغت يدرملن يخوالياد تاوتريد جندر پر بن وکړئ ي. مهربانيته راش يدنيل

 .۲۰۱۵ه اداره واليا نړيروغت او د ا وزارتيروغت يعام افغانستان د . دوکړئ

 مراقبتونه:  يبيو تعقي پاتې شويد ژوند 
 ر معلومات ديډ کې  کتنه يپه لمړن. .يراش يچ نشي کوالیا وي يته رانش يکتن يبيتعق ژوندي پاتې شوي يچ يممکن د 

 يموادو پورتن يدرس د دې اساس يپه د. يکتنه ويې وروستس دا  يش يدايک ي. ځکه چورکړئکې  اريپه اخت يهغو

 . يب کړيبرخه تعق

 و ماشومانو مراقبتي پاتې شويد ژوند 
 :ياد وساتياو په  يب کړيتعق يالرښون يموادو پورتن يدرس د دې 

او  يږيو پوه يباند ي، انکشاف او همدارنګه نورماله اناتومېود د دماشومانو ديبا يمراقبتونو عرضه کوونک يروغتيايد 

ناوړه ګته اخستل  يممکن تر يمهارتونه چ يځانکړ يارزون د دماشومانو ديبا يخدماتو کارکوونک يد روغتيايهمدارنګه 

 . يولر يو يشو

 



6 
 

 ي رامنځته کړلايريچاپ خوندي

 اد يپه . ياط څخه کار واخلير احتيډ ، ديد شتون ولريڅو ک باکې  په دوران ياو مرک ينيمعا يکيفز د يچ دا
ره يدو څخه ويمخ ک ا ممکن ماشوم د مل کس سره دي يو يجرم کوونک د يغړ نۍکور ممکن د يچ يوسات
 کې دباندې په دروان يمرک کسان د ها ورسره ملين يوالدکې  په ترڅ يمرک د يچ يبه ښه و . ممکن دايولر
. تل يکس حضور ولر يو اعتماديا هم ينو څخه او يوالد و کس ديکې  په وخت ينيمعا يکيفز . ديش ېپات

 . درناوی وکړئغو ښتنو ته  د هغه. او يد څو ک شتون ولريبا يچ يماشوم څخه پو ښتنه کو
  ئژنيته ورو پ يځان کوچن  
 يسترګو تماس وسات او د ياوس ئسترګو په وړاند بل د و دي د . 
 يندکې  په کومه ستونځه يچ يماشو م ډاډه کړ . 
 د هغه، او ي، دوستان، چا سره ژوند کوي: لکه ښوونځوکړئ يموضوعاتو په هکله تر يد عاد يو څو پو ښتني 

 . يکارونه کوم د يښخو د

 : يواخلخچه يتار

 خپل راتګ په هکله دلته څه  د ي؟ تاسېعه کړمو نن دلته مراج ي، لکه ولئل کړيو پوښتنو پمرکه په پرانست
 ؟ ييوا
  ئڅخه ډډه وکړکولو و له نښتا بندو پويتړلو  د 
 د هغه لپاره سمه دهيږم؛ ځواب درکړيته په ؛ نه پوه يپوښتن يکه هر يچ ئماشو م ډاډه کړ ، . 
 يمه قطع کو ۍفکر لړ د د هغې  ئش الړ مخکېماشوم په سرعت  د يصابر اوس . 
 ل د واضح يد تفص يږيپه هو او نه ځواب يچ يهغه پوښتن وکړئ يپوښتن پرانسېالسه کولو لپاره معلوماتو تر  د

 . يکولو لپاره وکارو
 ئ.پوښتنه وکړ خچېيتار ياو والد عادت ياشتنيدم يڅخه دهغو نجونوعمر سره سم له  د يهغو د 

 
د . ي، لکه اکثره ناوړه ګټه اخستنه مکرره وير لريهالنو څخه تو پډول د کا يدماشومانو څخه ناوړه ګټه اخستنه په عموم

 . تر السه کړئمعلومات  يهکله الند يپد ئ، هڅه وکړيښ شويڅه پ يږو چيهو پو يلپاره چ دې
 
 ؟( يهلته والړش يچ يلر یځا يماشوم خوندا يت ) ايضعو  يدو دځاياوس د 
 ره شوه؟يموضوع څنګه را برس يناوړه ګټه اخستن د 
 يد ديهد( تنهيښځه/نار)؟ او س هم هغه هچا ترسره کړ 
 ټه؟يدو نيښيځل پ ياو آخر يوه، څو ځل ېشو هښيپ ېداس مخکېا يآ 
 ي( او داسستونزېکې تلو ، په الره ش، افرازاتيادرار تشو دنه ، دينه بهيو)  ينالښت شتون ولر يکيکه کوم فز 

 نور 
 یدکې  په خطر ( ا ورور يخور ) ا کوم بل يآ  

 
ل او نور راټول کړل ي. وسايګټه لر، يجرونه ښکاره کړيت او پرو سيماشوم ته وضع يچکې  لرل په السنانزکې  ېوي د

 .يکار واخل يتر نانزکهپه  يچ ورکړئ. ماشوم ته ااجازه نور ي، مالوچ او داسيستکش دان لکه يش يشو

  مرکهو  ا ، مشاوره ونهارز .1

 2ونهارز
  يږيکار اخستل ک يترکې  په ځانګړو حاالتو  -

 . يږيګټه اخستل ک ېلخوا تر يکوونک يخدمتونو دوړاند يياياساسا د روغت -

لپاره  ولويم نيدتصمکې  زمان مقطع د يوه ځانګړيدمعلوماتو راټولول په :  يعني يموخه لر يځانګړ -

 . يول شيد ونير بايڅه تداب يموخه چ يپد

په ارقامو والړه  ياو ارزون يپلټند د يرو لپاره بايکړه د تدابي، پر يو څخه کار واخليله عمل يپلټند  -

  يوترسره ک ارزونه ياتو چيکس په نظر د هغهنه  يو

 .  يوکارول ش مهارتونه تمرکز-ژوندي پاتې شوي د پهيباکې  اوو په موندنهيداړت يشو يپات يد ژوند -

 :  لګهيب  ارزونه يوي د

                                                           
 پاڼه ۲۳د آسانچاري الرښود،  –کنسرسيوم، د خبرواترو د مهارتونو روزنيز کتاب  RHRCد  2 

http://www.rhrc.org/resources/gbv/comm_manual/comm_manual_toc.html 

 

http://www.rhrc.org/resources/gbv/comm_manual/comm_manual_toc.html
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اوو د يداړت پاتې شوي ژونديز يټولن – د رواني ارزونه يز مشاور چيټولن -يا روانيو مشاور ي -

  يپه مو خه ترسره کو يموندن

 دڅه ډول درملنه  يچ رخاط ينات (  پدياارزونه ) مع يطب يچ یکار کوونک ييايو روغتي -

  يپه الره اچو ه،نه ديلپاره اړ ژوندي پاتې شوي

 مشاوره:

: يږياو با تجربه کارکوونکو  لخوا عرضه ک ياو دمسلک يږيګټه اخستل ک يترکې  په ځانګړو مواردو -

 . چې روزل شوي ترسره کيږيافرادو لخوا  يمسلکطبی د   ېک حاالتو ين، روانشناسان او په بعضيمشاور

 يخپل يمراجعه کوونک يچ ید بهير يداس خو اکثرا   ،.يرامنځته ش يش يدايا بڼو کيلو ډولونو  يال بيپه ب -

 . يکو الرې لرېاو امورات داحساساتو له  يستونځ

  . يلر يځاکې  دعمده موخو په منځ يدمالتړ برابرول دمشاور -

، مشاوره مراجعه يخواليتاوتر يتوګه جنس ېاد په ځانګړيد جندر پر بن يلپاره چ ېشخړ د هغېمشاوره  -

 يږيڅخه رامنځته ک ېاو ناوړه ګټه اخستني يحمل يجنس د يچ ياوياړت يخپل ترڅو يسره مرسته کو يکوونک

د  کوالي شيمالتړ په خاطر مشاوره  يجانياو ه يد روانکې  په څنګ د دې . ييته ځواب ووا ياو هغ يژنيوپ

  . يبرابرو يو ته السرسينيمعلومات او سرچ کوالي شيهغه .  وکړئر عمل يپه څ يمرسته کوونک هغه

، يکړ يجوړ يکيسره  اړ ياو ټولن ي، کورنوکړئمرسته کې  يستم ته السرسيس يياو قضا يعدل کوالي شي

  .3  يکړ يفعال يا ويدتعامل کولو وړت

 : يلګيب يمشاورد 

  يد ښځو لپاره ترسره کو يغونډ  يانفراد يمشاور چ يموسس ير دولتيغ ېوي د -

د جنسيت په بنسټ  يهغو ښځو لپاره چ ز مالتړ ديټولن – يروان  يمرکز مشاور چ ييايو روغتي د -

د ا ي، او يراځ څخه وروسته يريت يجنس د يښو چيپ د هغهپه شمول  يمشوره غواړ تاوتريخوالی په اړه 

 يهغو يڅوک چ هغه ، اوياوو لپاره مراجعه کوينورو اړت مرکزونوته د ييايروغتچې  په اړهښځو  وهغ

 .يږيخدماتو ته ل

 : مرکه      

 .يږيکاکې  نوتوختلفو حالاو په مبيل ډولونه لري  -

ل يا نور ټول مساياو خچه ي، تارو ترالسه کولقيحقا د،  دمعلوماتو راټولول  :  يعني، يلر يموخ يځانګړ -

 .اړوند يريت يت / جنسيا وضعي/  يمراجعه کوونک د

 يجنس د يش يدايعمده موخه ک يمرک ) مثال د يکس مرسته و ژوندي پاتې شوي موخه مو د يضرور ند -

  4( يو په هکله معلومات را ټولول يريت

 تمرکز يمرک سره د ژوندي پاتې شوي . ديو ه شوېله ځانګړو پوښتنو جوړ يولر و ثابت جوړښتيکه  -

 !يت شيد تل رعايمهارتونه باتمرکز –. په ژوندي پاتې شوي يکس مالتړ و د همدغهد يبا

 : يلګيمرکو ب و ديقضګڼ سکټوريزه د 

 يځانګړ يکارکوونک ييايروغت : ېک ويپه قض يخواليتاوتر يمرکه د جنس يا عدلي يقانون-ييوه طب -

 ينيمعا يچه  دطبخيدا تار يموخه چ يلپاره په د يد موندن يخچيتار د يريت يد جنس يپو ښتن

 . ئو پوښت يښود والر

 :ئاد وساتيپه  

 .يش یکارول ييهر څو ک  يله ده چيوه وسي يل داسيدل او وياور -

ل د يدا وسا . يغواړ يکړه زد يپه الره اچول ځانګړ يمرک يويا ي ونې ، مشورېارز يويد  -

 .يږيپه کار اچول ککې  په ځانګړو مواردولخوا  ونيمتخصصمسلکی 

                                                           
3 IRC Tanzania, SGBV Counselling Training, p.18 
4 Although an interview not always aims at assisting the survivor (e.g. in case of data-collection), it is 

necessary to ensure that the interviewed survivors have access to minimum services.  
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عمده موخه د   ياو مرک يارزون  يويد . يمالتړ برابول د يجانيد هدلو عمده موخه ياو اورلو يدو  -

 . يول دټولمعلوماتو 

 ژوندي پاتې شوي لخوا د يد هر کارکوونک يچ يل  ديوالړ مهارتونه هغه وسا يشو پاتې يپر ژوند -

 !يږياچول کپه کار  يکو جوړول ويداړ ييموخه  يچ يله دکار  په وخت پرته  کس سره د

 

 : ته يوه لنډه کتنه يبرخ ينځميپ 

 مواد  يدرس وخت  يموخ غونډه

 يپات يژوندلکچر:  ۵.۱
کس څه ډول روان  يشو
ا يمالتړ ته اړت يژندنيپ
 . يلر

ز ياو ټولن يژندنيروان پ د 
د جنسيت په بنسټ 

 يزياغتاوتريخوالی 
 ژندنه يپ

روان  مواد : د يدرس ۵.۱  هساعت ۱
   يمرست يلمړن يژنديپ

 بحث:  ۲.۵
  يدرملن د روان پيژندني

پر جندر والړ  يليپا
 يک يخواليترتاو
 

 يز/ درملنيټولن-يد روان 
 يمالتړ برابرول د ژند

 لپاره يشو يپات

 يياتداب : مواد يدرس  ۵.۲ هساعت ۱.۵
، روان ايروغت يالرښود روان

 او درملو په ارزونه يژندنيپ
 کې 

څه ډول لکچر:  ۵.۳
 ؟ين ديبول اړيتعق

کس  ي پاتې شويد ژوند
بول برابر يږل او تعقيلپاره ل
  يکړ

  هساعت ۱.۵

د شديدو رواني  ۵.۴
 درملنه  ومالتړ اګډوډۍ 

 ۵.۴مواد  يدرس هساعت ۶ 

کونه دعمده يساده تخن  ۵.۵
 لو لپاره ياو اړوند پانښو 

 ۵.۵مواد  يدرس هساعت ۱ 

 

 ؟يلر ايڅه ډول مالتړ ته اړت ژوندي پاتې شويو ي لکچر:  ۵.۱

 م لپارهيد تنظ د وختت ساع يواليا دي يالس ا(يديم ينت / مولتيا پاور پايو مارکر ) امواد: فلپ چارت  يممد درس
 

  يمرست يلمړن د روان پيژندني مواد   يدرس ۵.۱مواد :  يدرس
 
 : / ياريت

 
 ټول ګروپ: اندازه روپگد 

 
 و ساعت ي:  وخت

 

د پاور م ا هياو يش لکيممکن د فلپ چارت په مخ ول ي، عمده ټکيد بحث په دوران ک .1
 . يڅخه ګټه واخستل ش ټنيپا

  يشته دکې  برخه ېالرښود کتاب په همدبحث مواد د زده کوونکو  د دې .2
و لپاره ژوندي پاتې شويد  يمرست يژنديث  پر روان پيپه ح يا کتنيب يزيو ټولي د لکچر دا  .3

  ئژنيورو پ
د ګډونوالو   يمرست يلمړن د روان پيژندني :  يکړراجع موادوته  يدرس  ۵.۱ګډونوال   .4

  يشته دکې  يدالرښود د لکچر په پا

  رواني درملنې ونډهد د جنسي تيرې په پايلو باندې : بحث ۵.۲
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 دسنجش لپاره د وختساعت  يوالي/د يالسو مارکر ، ا ټمواد: فلپ چارممد  يدرس
 ز مالتړ او ديټولن -يروان، کې  ارزونها په يروغت د روانيالرښود  ييابتدامواد  يدرس ۵.۲کتاب:  يدرس

 ه يدرملو توص
 ۵.۱: يقيدلو طريول  او داوريفعاله غوږ نلکچر  ۴.۳.۳د: يشال يبرخ اتو ديز  او د عموميټولن -د رواني

 ، مشاوره، مرکه ارزونهمواد ،  يدرس
 ټول ګروپ: اندازه ګروپ د

 هساعت ۱.۵: وخت

 
 

 !يږيوپوه يچ يښه به و 

 يرو درملنو الرو چارو عملي، په هر حال  دالډيپکار واچول شکې  د په هرموردياو با کوالي شيمالتړ  د روان پيژندني
 . ياد وساتيپه  يعمل کو يتاسرته يچ يچکې  ونويطو سره په هغه ځايشرا ي/مذهبيکول دفرهنګ

 

بحث د جنسيت په بنسټ تاوتريخوالی د جنسي تيري په ګډون، د پايلو لپاره د درملنې د ونډې د يو بحث په توګه  .1
 معرفی کړئ. 

په فلپ  ياد د اشت شويد ګډونوالو لخوا  يموضوعات چ هاو هغه عمد يله ګډونوالو څخه وپوښت يپو ښتن يالند .2
 .يکيولکې  چارت

a. ؟ يله نظره څه معنا لر يستاس يګډوډ يروان 

 د رواني، يد يلرونکرمو يکمو ځ دکې  ساتويا پوهه په اکثره تاسيروغت د رواني يچ يممکن وموم يتاس
دونکو يا په خاطر ژوند تهديز )داړتيکوسيلکه سا يو ته محدوده ديناروغ يدو روانيا ارزونه شديروغت

او  ينور( شو يت او داسيدرملنو دالرو نه مو جود ، دوخت خنډونه کول ، دته لومړيتوب ورامراضو 
مراقبت کوونکو  يد روغتيايکې  حاالتو يناروغانو لخو او په بعض يګډوډ يلقاو خ   يلکه اضطراب يګډوډ
 . هکمه د پوهه اکثرا   يص او درملنيا تشخي يژندنيپ ، ديږيژندل کينه پ يګډوډ ينيښتير الخو

 يګډوډ يلقخ   هديشدکوزس، يسالکه ) يا په هکله څه ډول غبرګون ښکاره کويروغت د روانيټولنه  يستاس
، که مراقبت يکړپه نښه  يږيتصور ک يناروغ يروان يچ لتونههغه حا؟ احساس ( ير مرضيغ يريدوا  ي

 نور موارد. ي، او داسي، خلکو سره څه ډول مالتړ او درملنه شويږيک يي

 
b. يستاس يهغه څه چ؟ يا څه ډول په نښه کويو قضايناروغ د روانيستم يپاملرنو س د روغتياي يستاس 

ص ي، تشخارزونه) يعنوان کړ يزده کړکې  کورسونو يبيا تعقياله  کارکوونکو په لنډ مه ييايروغت
 يو ينظارت شو يکيني، او که د کليښ شويت سره څه پيپه فعال يهغو د يچ ئوګور(  ، يو تداوا

 .څنګه مو وموندل
c. د ؟ يت لريکلو صالحيل ينسخ د يکارکوونک ييايا ټول روغتيآ؟  يدرمل برابر شو يروانبنسټيز ا يآ

کې  ا په وختيداړت کوالي شي؟ يکينسخه ول يش یکوال يکوونکلرنو څه ډول کارمپا يروغتياي
ا يآ ؟يکلو څخه ډډه وشيلدرمل له  ريا ډيدرمل  د يل شته چيتما د دېا ي؟ آوکړئ يسره همغږ يهغو
 ېريناروغانو سره ډ يچ يوخت ورکو د دېپاملرنو کارکوونکو ته  يد روغتياي يدروندوالکار  د

 يږيالمل ک د دېزه مشاوره يلنوټ -د روانيا او يروغت يروانکې  کينيپه کل ي. ستاسوکړئ خبرې
  ؟يلخوا وګڼل ش يوخت په شمول ستاس يو داضافي پاتې شويد ژوندر مالتړ برابرول يالډ د يچ

 -يزاو روانيعامه مالتړ، ټولن ستونزو کسان د يلو رواندمعمو يچ يدکې  کچه يخدمات په د ييايا روغتيآ .3
 ؟يږيزو مرستو ته وليټولن

روان و يشو يپات يژند د يکيپورته موضوعات څه اړ يپو ښتنه چ يبرخه له زده کوونکو څخه په د دا .4
 ، او ديږيپه کومه سترګه کتل ککې  ته پو ټولنه ژوندي پاتې شويوه ي، يسره راټول کړ يسره لر يژندنيپ

 ؟يش يدليک يلخوا هغه سره مناسب چلند وړاند  يکارکوونک ييايروغت د يټولن
 سو.ين يتر بحث الند يتجرب يمي، مونږ د فهيش يداياکتنه کيب ېيقض بحث بله برخه، د د .5

 مهيفه کلنه ۲۵ : لوستل ېيدقض 

لخوا  يشپ مراجعه وکړه. مجرم دک ته يکلن يوشو ستاس يريت يجنس يپه هغ ېچ ېوروسته له د يهمه دوه ورځيرمن فيم
 . هدوه زامنو مور د . هغه ديپه مرګ ګواښل ۍکورن د هغې او هغه او  يکړ یريت يجنس ييپه هغه  ننوتی کورته د هغې 
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 ر ديول ټول بغ يکوم درمل ورکړل شو يته چ ې. هغېب لپاره راغليتعق د يارزون وروسته د يدرملن ونيواو هغه د شپږ
 . دليته ورس يپا ستونزېکوم 

 :يځواب درکو ياست او هغه داسيڅنګه  يچ ئپوښت يله هغ تاسو 

 يياو زما پالر يکړ یريت ييپرما يخلکو په اړه چ د هغو. يخوب نشم کول تر اوسه يسيراه يښيپ د هغې م، خو يزه ښه 
. اوس په يو ير ګړنديډ يزړه ضربان م د همدارنګه م، او يره خوله يږم، ډيراويښ ينم. کله چيخوبونه و يرونکيو يوژل
کې  په کور، لخوا يورځ دځکه .يوړ هزما کارونه مخت يم ېندي. خواړتيا نه وي بهر نوځم يم او تر څو چي ېکورک

س خواړه کار او ينيواځيم. زما ي يشو ياو زه ناول يراغل يڅه بال راباند يفکر کوم چ يم او ټوله ورځ پدي يواځي
غواړم ه نلرم او ضمنا ن ييتوان  م. اصال  نه ځشم، خو زه بازار ته  يزه هغه ترسره کول يته چ يپخول کورن  .يپخول د
 مه.يره شرمنده ينه نلرم ځګه زه ډيم يدسره م نخورم. دخاون ييخپله خواړه پخوم خو زه  يچ ينم. سره له ديخلک وو

 . يلليڅخه وروسته با يښيپ د هغه وزن 10kgخپل  يميفه يچ يديوپوه يتاس

 

 :(يکيولکې  پ چارتيپه فل يعمده ټک) وکړئ يپوښتن يدګډونوالو څخه الند .6
 ؟ يداکړيمو پ ينښان ينښ يکوم .1

ډار د اشتها  ،ا حساس ناهگو اشرم  دانزوا، زه يخوبونه، ټولن يرونکيله و ياعراض عبارت د

 .يناتوانترسره کولو  ت ديفعال يدروځن، يکموال

 

 ؟ کوالي شيمالتړ ور د هغهڅنګه  يتاس .2

 ب لپاره يږل د تعقيزه مشاوره او ليټولن -ي، روانيزه مرستيټولن-يروان يممکنه ځوابونه لمړن

 

 ؟ يد ې، کوميکه و ؟يوپوښت ييڅخه  هغې د يغواړ يتاس يشته چ يپوښتن ينورا يآ .3

هغه څنګه هڅه “ ؟وکړئ خبرېورسره  يچ يڅوک لر يداس  يا هغه په کورکيآ“: يممکنه پوښتن

 ؟ ” وکړئمقابله سره و احساساتچې د خپلو  کوالي شي

 

 ؟ دهنه ياړد درمل توصيه  لپاره  ېيقض د دېا يآ .4

و ي د يه کړيدرمل توص نشي کوالی يخو که تاس وسيونکې  ژور خپګان ضد درمل په نظر دښايي 

 يهغه کوم يچ واحساس کړ يا که تاسي وکړئمشوره  يت لريهلکه صالح يپد يمتخصص سره چ

 . يترسره کړ ييوسره  يا لريته اړت يمرست

 

 ؟ ئکوم درمل څخه ګټه اخل او د ئسينکې  و لپاره درمل په نظرژوندي پاتې شوي څه وخت د يتاس .5

 ياو تاس يکړ وړاندې يلر ييکار څخه  يخپل ورځن د يچات ينظر يد خپل شخصيګډونوال با

   وکړئوه کتنه يکول ته پروتو يدرملن دکې  يپه پا کوالي شي

 

 ؟ ئش يا برابروليشنهاد يته پ يمي، فهبهرک څخه ينيکل د خپلڅه ډول مالتړ،  يتاس .6

په اکثره  يمرستو چ د هغهد ي، بلکه بحث بائمه محدودو يپور يکار تر ساح د ګډونوالو د) بحث 

 ( يراغبرګ ګړ يوکې  مرکزونو

 ينور په داس ياوداس، نيمتخصص يروان ن، يمشاورګروپونه،  هيممکنه ځوابونه مرستندو يستاس

ا هم په ياو  يوکې  يخو په بل ځا يشتون ونلرکې  په ساحه يستاس ينيخدماتو ځ د دې يچکې  حال

 ؟ کوالي شئهکله ترسره  يپه د وتاس يڅه شته چ ي، داسيو يذکر شوکې  اسنادو يمل

 

 يافکار ولر ي؟ او که هغه داسيکړ ارزونهافکارو له نظره  د يمه د ځان وژنيفه کوالي شيڅنګه 

 ؟ کوالي شيڅه  يتاس

 د ياو تاس. يڅرګند کړ يهکله څه کو يده پ يچبنسټ  يده ا خپل نظرونه پيوځل بيګډونوال 

  . وکړئکتنه کې  يته په پا سپارښتنو يدرملن

ا يروغت ياو د روان يراجع کړکې  الرښود يموادو ته په درس يدرس  ۵.۲ا ګډنواليوروسته ب .7

  . وکړئته دګډونوالو سره کتنه  ږلو پالنونويل او د يدرملن د، ونهارز
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 ؟يب الزم ديکوم تعقلکچر:  ۵.۳

 ت لپارهيريوخت دمد دساعت  يواليدا يساعت  يالس نت(يو مارکر ) پروجکتور / پاور پاامواد : فلپ چارت  يدرس

  ويڅ ي: همواد يدرس

 ول يماد۳: ديشال يټولن-د رواني يڅانګ يدعموم 

 ټول ګروپ: دګروپ اندازه

 تهساع  ۱.۵: وخت

 

 يږيوپوه يمواردو باند

برخه  نه بيليدونکېستم يس دد جنسيت په بنسټ تاوتريخوالی زه مشاوره يټو لن – يا او روانيروغت يروان يه چيله هغه ځا
د تل ياسناد بادا .يږلو په اړه معلومات برابرويبولو او لياسناد د تعق يکيپروتوکول او همدارنګه تخن يافغانستان مل ، دده

 : يوګور وکړئ ي، مهربانوکړئالرښوونه  اقداماتو زمونږ د

 ۲۰۱۰ خدماتو ټولګه يساسا يد روغتياي 
  يمرست يلمړن د روان پيژندني 
  يکار کوکې  ونوبستمراق  ييايروغت يو اساسيلمړن افغانستاند  يټولګه چ ينو مسلکيزو مشاوريټولن-د رواني ،

  پارتمنت يده ا يروغت د روانيا يروغت يعام د د افغانستان
  خدماتو  بنسټيزو يزيټولن -د رواني، ا نرسانو لپاره معياري ټولګهي کارکوونکو ييايروغت ېټولند او د قابلو

 ا يروغت د روانيا يروغت يعام د د افغانستان، يږيکعرضه کې  ستميس ييايپه روغت د افغانستانمشاوره 
 پارتمنتيد

 :سندونه  بنسټيزدوه نور 

 د افغانستانکار کوونکو لپاره،  ييايد روغت يپروتوکول د افغانستان د ټولن يدرملن دد جنسيت په بنسټ تاوتريخوالی 
 .۲۰۱۵ . افغانستانوال سازمان د ګډونوالو کتابيا دنړيروغت او د

ت او يد جمعملګرو ملتونو  ول، ديماډ يبرخ مراقبتونو د ځوابونو د ييايد روغتد جنسيت په بنسټ تاوتريخوالی 
 .مه(يضم۱)نفوس صندوق 

په عوض پاور  د هغې ا يکو، او يفلپ چارت په مخ ول د يټکی شو مهم ، کواليبحث په ترڅ ک د دې .1
 . يشته دکې  زده کوونکو په کتاببحث لپاره مواد د  د دېواخلو.  دونو څخه کاريسال نټيپا

 کوي. يمعرف ين دياړ يلپاره چ يکتن يلنډ ب ديتعق و دژوندي پاتې شوي دا لکچر د 
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 د جنسيت په بنسټ تاوتريخوالی  يمشاور  يزيټولن-يا او روانيروغت د رواني . وليماد۵

 ر ډولونه ياقداماتو ګڼ شم

  لو الرښود ادګډونو

 5ېمرست ۍلمړنرواني  مواد: يدرس۵.۱
 يښو سره مخ شويدو پيله کبله دنور شد د هغې ا ياو وروسته ب يتجره کړ ييفشار زجرت  يحاد روان ير خلک چيډ
د ي، بايخدماتو عرضه کوونک يد روغتيايډول  ي، په ځانګړي، ټول مرسته کوونکير له درملو ورسره ښه مرسته شويبغ
  . يا ولريمرستو دعرضه کولو وړت يژندنيروان پو ياو لمړن ييتدار ابيد ډ يچ

کې  حال ي. په داسيږياقداماتو سره مغا لطه ک يروان يجلو طبد عا يمرست يلمړن د روان پيژندني يچ يدل شوياکثرا ل
ته  يمرست يممکن ستاس ياو څوک چ يرنځ وړ يځواب، څوک چ يمرست خپل همنوع ته دف، يد ترحم توص دا يچ
څه  يپوښتنه وکړو چ ينه نده چي، اړير لرير توپيڅخه ډ يدنيللنډې  يد روان يمرست يلمړن روان پيژندنيد . يا ولرياړت
او  يو يښکارندو يالرښود و تمرکز-په ژوندي پاتې شويو مرستويلمړن د يژندنيروان پ . ديزجرت المل شو د دې يش

 : يديشامل يپک يبرخ يالند

، ممکن يو يدليل ييفونه ير تکليډ يچ هغه کسان،يښو کينادرو پدنه ) په يک ير ضرر څخه خونديد الډ .1

 (ير ضرر ته معروض کړيډهغو ال هم  يچ وکړئ يکړيپر يداس

کوم پرته د د يکار با ، خو داوکړئ خبرېښو په هکله يل ترڅو د پو لپاره د فرصت برابرويشو يپات يندود ژ .2

السته راوړلو لپاره  ومعلومات او د يته درناو غوښتنېخبرو نه کولو  د ي پاتې شويد ژوند. يفشار څخه وش

 .يک کړيسره معلومات شرله تاسو  يچ يش اريوروسته ت يشو يممکن ژوند پات، وکړئډډه  دفشار څخه 

 . يږديخبرو په منلو سره ورته غوږ ک ژوندي پاتې شوير قضاوت ډول او د يپه حوصله او غ .3

 . يب کړيتعق يخپل شفقت او مهربانکې  په دروان يدمرک .4

  يدلو څخه ډاډ ترالسه کړيله پوره ک د هغې او  يمعلوم ياوياړت ي پاتې شويد ژوند .5

کارولو له  توکو د يينشه  ونور ايلکولو ا ډول د ي) په ځانګړ يدوييمه تا يچار يالر يجوړ جاړ يدمنف .6

توکو له  يينشه  د ي، هغويسره مخ و يپريشان يديشد د يهغه کسان چ، يح کړيتشر څخه، دا يجاړجوړ

 (ير مخ ويخطر سره ډ

ق ياو همدارنګه تشو يبرخه واخلکې  کارونو يپه ورځن د ژوند ي( چي)که ممکنه و يق کړيدا خلک تشو .7

کلتور سره متناسب  په ډول د د بيلګې. )يدالرو چارو څخه کارواخل يترڅو د مثبت جوړ جاړ يکړ يي

 (يته السرس يمرست ياو کلتور يزمنو مذهبي، اغيقيطر يآراموونک

 . ئ، خو فشار مه راوړيدوه غړو ګډون وهڅو ايو ي د د کورنۍ  .8

  وکړئز ورته يوړانددو يرته ستنيب رمالتړ ترالسه کولو لپاره دي، دالډيکه مناسبه و .9

 . ئږيوليې زمونو ته يکانيه شته ميا مرستندوي ييايروغت يزل شوور، يکه مناسبه و .10

ونې ارز ې ديتوص درملو د مرسته او د روان پيژندنيد ا، يروغت د روانيمواد: يدرس ۵.۲
 الرښود

 الرښود  ونېا د ارزيروغت د رواني

ه قرار ويد يبا . دايترسره شد يبا  ارزونها يروغت د رواني ( ياو که نه و يو يشو ي)پاتکوونکي  دهر مراجعه •

هغه  يژبه او دا چ يپه بدنو کس ي د  کوالي شئسره  يپه آسان يتاس ،ونهوخت . ډيريينه و  ارزونه يداد

 يدا چ يواځيسره نه  ژوندي پاتې شويوه ي ، ديترسه کړ ارزونه، دا  يش يليپوښتنو ته ځواب و يڅنګه ستاس

 . وکړئاعراضو پوښتنه  د روانيڅخه  د هغهبلکه مخامخ  وکړئ کتنه

                                                           
5Adapted from IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings, 
Action Sheet 6.2, pg. 119-120. © Inter-Agency Standing Committee 2007. 
http://www.humanitarianinfo.org/iasc/content/products/default.asp 
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خدماتو  ييايروغت د دا .يممکن نه وړ ييا ي يوسيممکن له حادو اعراضو څخه رنځ  يشو يپات يژوند  •

 يخواليه د جندر تاوتريرته قضي، او که چورکړئم ي، تعلارزونه وکړيهغه  يچ يت ديمسول يعرضه کوونک

ممکن  يچ ورکړئ. همدارنګه ورته معلومات يب کړيلپاره تعق يمرست د ژوندي پاتې شوي، يله کبله و

 . وکړئڅخه دوام  يښيوروسته د پ ياعراض او غبرګونونه تر هفتو پور

څکله څوک خپلو پوښتنوته په ځواب ياو ه يپر محور مهارتونو څخه ګټه واخل يشو يپات د يچ ئاد ولريپه  •

 . يمه راول يتر فشار الند يهغه کس نه غواړ يچ يورکول

ا په ياړت د يدرملن لپاره دمالتړ کول )د د هغهرول  ي، ستاسيږيول څخه رنځيپا يله روان يچ يشو يپات د هغه •

 ي، په داسيافکار استثنا د يځان وژن )د يمالتړ ترالسه کولو لپاره په غه فشار مه راوړ خو د، ي( ديوخت ک

 .( ينښودل شيپر يواځيد يبا يدکې  په خطر ژوندي پاتې شوي يچکې  حال

 : ياساسات د ينيځ ارزونې د ي؟ النديږيد وپوهيبا يپه هغه څه چ

کومه  ايا خواړه نشته اوي يد بخوړو خوند خرا ا دياو  يا اشتها نلري؟ آيکه نه، ول)؟ يخواړه خور يتاس ايآ .1

  ؟(ياهم اسهال شتون لرياو  ي، کانګيستونزه لکه زړه بدوال يکيفز

، خوب يت نلري، مصونياحساس لر يناقرار ، دينيخوبونه و يرونکي؟ ويکه نه، ول)؟ يخوب مو سم د ايآ .2

 نور( ياو داس ينلر يانرژ يځکه چ يورځ

؟ يترسره  کړ يورځ د يچ يا لريا اړتي، او يترسره کړ يزړه مو وغواړ يهغه څه چ کوالي شي يا تاسيآ .3
 ( يلر ستونزېکې  ، په پام ساتلويره لريوپريښودو  کور د ، دينلر ينالښتونه شته، انرژ يکي؟ فزي)که نه، ول

هو(  ؟ )کهيښ شويڅه پ يچ يږيپوه يا هغوي؟ آيڅنګه د يکيسره مو اړ ي/ کورنيملګر د ژوندخپل  د .4
 يملګر د ژوند يکه هو، څنګه؟( ستاس)؟ يکړ يزمنياغيې  يکياړ يا ستاسي؟ آبرګون څنګه ووغ يدهغو

 يستاس يښيپ يدغ يچ يڅه احساس کو يتاس ؟(يدکور ي) او ستاسيڅنګه د يپه وړاند د هغې غبرګون 
 ؟ يکړ يزمنيسره اغ يله کورن يستاس يکياړ

 ؟ يو سره څنګه ديدوستانو او ګاونډ د يکياړ يستاس شته؟  ا کومه ستونزهيآ .5

 لرل؟ څه ډول افکار مو  يچ يح کړيتشر کوالي شي ،(که هو)؟ يخپل ځانته د ضرر رسولو افکار لر يا تاسيآ .6
کار  دا کوالي شيا يښتي، په رئا فکر کوي؟ آئ؟ څه پالن لرئځانته څه ډول ضرر رسو يچ يمو کړ فکر ايآ

 ېافکار په کومه اندازه لر يځان وژن د يږو چيترڅو وپوه يد ټولو پوښتنو پوښتل دا د دې؟ يترسره کړ
کوم کې  تي، خو په واقعيافکار لر ضرر رسولو نور( ځانته د ياو همداس ژوندي پاتې شوير خلک )ي؟ ډيشو

په  د هغې کس تعهد  پالن جوړول د يځان وژن . ديجوړه کړ يکولو لپاره نو يد پل ييپروګرام  يځانګړ
  . يول شيون يد جدياو با يکولو داللت کو يعمل

مه  يواځي)کس  هنه ديمدا خله اړ يا فوري ي، آنيد يپه خطرک يوژن د ځان ينيځ يوموندل چ يکه تاس
 (يجملو ته وګور يالند)( يږديپر

 مالتړ د روان پيژندني

مرستو له اصولو څخه  يو روانيتل د لمړن يچ  ياد ولري، په يو ته برابر شيشو يد ټولو پاتيمالتړ با يروان  •

 . يا ولريمشاور ته اړت يو روزل شويمالتړ برابرولو لپاره  د رواني يتاس ينه نده چي. اړئکار اخل

 يمرست ايمالتړ  ا خدمات( ديروغت د روانيا ي) يشتون ونلر ياويز چوپړتيټولن -يرته روانيکه چ  •

 . ئولو له مهارتونو څخه کار واخلين فعاله غوږ د ی شئکوال يبرابرولولپاره تاس

زمنه يه اغويول يله قضاوت څخه غوږ نته پرته د اعتماد وړ کس لرل  او هغه  ي پاتې شويد ژوندغالبا   •

 . يدرملنه د

 . مرسته يهغه کس وه اوس کوالي شيپه نوم،  يکوونک ياوو وړانديچوپړت ييايو روغتي د د هغه يتاس •

هغه ته ی شئ کوال ي. همدارنګه تاسي، کم مه ګڼيرويت ووليهغه ته په غوږ ن رولويوخت په ت د خپل يتاس يچ

 نور( ي، دوست او داسيملګر د ژوند) وکړئترڅو پر بل کس اعتماد  وکړئز يوړاند

•  
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 ؟ويد ووايڅه با
 ينو څخه ګټه واخلتمرکز مهارتو-ي پاتې شويد ژوند •

 ير له وقفيترڅو په خپلواک ډول او بغ ورکړئته وخت  ژوندي پاتې شوياو  يو پوښتنو کار واخلله پرانست •

 . وکړئ خبرېڅخه 

 .يفشار مه راوړ ژوندي پاتې شويپر  يک کړيا خپل احساسات شري وکړئ خبرې يلپاره چ د دې •

څخه،  يښيپ يجانياو ه يکيفز يوياحساس وروسته د  يحس يا د بياو  ياو قو ي: دمنفورکړئورته معلومات  •

 . يمعمول دکې  په خلکو

 . يستونزو سره مخ شکې  کارونو په تداوم يورځن خوب، خوړلو او د ممکن د يچ ورکړئته معلومات  يشو يژوند پات

 يلپاره، هرکله چ د بحثموضوع  يپه د کوالي شيهغه . يږيدو سره راکميريپه ت د وخت يچکې  حال يپه داس

 . يک ته راشيته کلن ي، تاسئوغواړ

پرانستې ، وکړئمرسته ورسره  کوالي شي ي، تاسياد ولريراټول )محور( په  شويژوندي پاتې په  يتاس يترڅو چ

قطع  خبرې ي يتاس يچ ياو پرته له د وکړئ خبرې يآزاد ورکړئته اجازه  ژوندي پاتې شوياو  يوکارو پوښتنې

 ورکړئهغه ته معلومات  . يکړ يکيشر يلئمس يجانات او نوري، هوکړئ خبرې يمه چ ئمجبورو يپات ي. ژونديکړ

 . يو معمول امر دياحساس  يجاناتو، دکرختيه يڅخه وروسته د قو يښيپ يجد يو ي د داسي يچ

 ستونزېکې  کارونو يخوب، خوراک او ورځن هغه ممکن د يچ يڅخه خبر کړ يله د ژوندي پاتې شوياو همدارنګه 

هر  کوالي شيلپاره هغه  د بحثستونزو  ي، او په ديشيدايدو سره راکميريپه ت د وختبه  ستونزېن وخت دايپه ع. يولر

 . يک ته راشيوخت کلن

 

 د وکړو؟ يڅه با ياو شته ويچوپړت يکه روان
، وکړئسره مرسته  ژوندي پاتې شويوه ي يشو يڅنګه کول دا چېزمالتړ څخه او يټولن-د روانيپه خپله ټولنه  •

 نور( يت او داسيفيمت، رازساتنه، کيقد هغې رته، څه وخت، ي) چيځان خبرکړ

 .يا نلريرجعت ته اړت ژوندي پاتې شويټول  •

 يپه سمه تداو ستونزې يزيټولن-يروان پاتې شوي د يو ژوندي  نشي کوالی، ياحساس کو يرته تاسيکه چ •

، ترټولو ښه انتخاب يښو کيپ ي، په داسيوکې  جلسه يبياو که په تعق يو يکښ ارزونه ي، که هغه په لمړنيکړ

 . يرجعت ورکول د

 .. يوليني نش ي، ځايته کو ژوندي پاتې شويو ي يتاس يمراقبت چ ييتداو ابي څکله هم ديورکونه ه رجعت •

 

 6د وکړو؟ ي، څه بايوکې  په حاد خطر يوژن د ځان ژوندي پاتې شويو يرته يکه چ

ده يا شدياو  يکوم درمل خوړل يهغ ايآ، لکه يد يخطر څخه لر يله فور ژوندي پاتې شوي يچ ورکړئډاډ  •

د ا ي د کورنۍ يد هغ اي، يپرينښودل ش يواځيد يهغه با؟ يا لريته اړت يدرملن درمليزې يړنيب يچ يلر جرحه

 د ځان يهغ ي، خصوصا کله چير کړيڅه وخت ت ويسره  يغه يچ را وغواړئ و کسيڅخه  يوانو له جملخپل

 . يوکې  رسولو په درشل د ضررا هم ځانته يب يفکر کو ياو تاس يو يهڅه کړ يوژن

 يا نږديددوستانو  د هغې  وکړئ، هڅه ينه و يا په فکر کښيد سالمت د هغې   يکورن د هغې رته يکه چ •

 يلپاره، دښځو ډل يسره دمرست د هغې ، ي. که دا کار هم نام شويسيون يکيلپاره اړ يخپلوانو سره ، دمرست

ژوندي ، ترڅو يبرابر کړ يځادو يلپاره داوس د دېو ددو څخه ي يشيدايک. يسيون يکياړ يدکې  په ټولنه يچ

 . يکړ دايپ يځا يو موقتي د اوسيدلوځان لپاره  د خپل پاتې شوي

ترڅو  ياخته کړکې  مرستو په منظمو پروګرامونو د رواني ژوندي پاتې شويشو،  يخطر لر يفور يکله چ •

  . ير کنترول ترالسه کړيهغه په خپلو ستونزو ډ

، د خپګان ي. که متخصص شتون ونلريو متخصص ته راجع کړيهغه  وکړئ، هّڅه يکه کله هم هغه خپه و •

. تر هغه يکړ هزه ښکاريدرمل خپله اغ يچ يوخت غواړ ياون ۴-۳ يچ ي. خو پام کويضد درمل وکارو

 نه ده. يره اړيمرسته ډ يوخته ستاس
                                                           
6 Adapted from Where There is No Psychiatrist: A mental health care manual. Vikram Patel © The 
Royal College of Psychiatrists, 2003. Pages 63-69 
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 يشتون ولرو مرسته سره هم يشو افکار د يوژن د ځان، ګواښيژوند  د هغې ګام   يجد يوژن د ځانرته يکه چ •

ژوندي ، يو يمکرر ګامونه پورته کړ يوژن د ځاناو  يوکوزس( ي) سالکه  يناروغ يده روانيا هم شدياو

 ږو. يروغتون ته ل يو نږديد يبا پاتې شوي

 . يږيګټه اخستل ک يترکې  و په غبرګونيناروغ يدو روانيشد د يواځي: درملنه رمليزهد

کې  وختونو يريپه ډ -يا شتون ولريورته بشپړه اړت يدرملنه کله چ درمليزې د اعراضوو يناروغ د رواني •

 . يا نلريته اړت يدرملن درمليزېکسان  ژوندي پاتې شوي

 ؟ ي؟ او کوم درمل کارويسينکې  درملنه کله په نظر درمليزې

تونو د يفعال ابتداييد  يپه ډول هغه اعراض چ د بيلګې، ياعراض ولر يحاد روان ژوندي پاتې شويو ي يکله چ •

 .(وکړئ خبرېسره  د خلکوکې  ساعتونو ۲۴رو ي) لکه په تيږيدو المل کيمحدود

 .ياړخه ثابت د يکيله فز ژوندي پاتې شوي يچ ورکړئډاډ  .1

  يورځو پور يلخوا تر در يدشپ گرام، يمل ۱۰-۵ پميازيد .2

 .ئوليږکس ته  يمسلک ييايو روغتي ژوندي پاتې شوي، يکه ممکنه و .3

 . يم کړيپه مناسب ډول تنظ ييم ي، رژارزونههره ورځ  ژوندي پاتې شوي، يممکن نه وا رجعت يږل يکه ل .4

څو ورځو د يو  لپاره د ستونزو د خوب، خو ممکنه يکمښت په موخه مه کارو د يريو د  پميازيد څکله هميه .5

، په يرامنځته کواد يڅخه ګټه اخستنه اعت  نيپيازيبنزود : د ياط کوير احتي. ډيول شيونکې  لپاره په نظر

 .يف ولرير تکليډ يچکې  وژوندي پاتې شويګه په هغه تو يځانګړ

 ياشتيم ۳-۲ښه ياو پ يشانه ويوخت لپاره پر د ډيرو څخه يکم ترکمه له دوه اون ژوندي پاتې شويو يرته يکه چ •

نشي  يتاسکې  ن وختياو په ع يو يغوښتونک يدرملن يددوا ژوندي پاتې شوياو  يو يښه شويپ مخکې

 ، نو: ورکړئته رجعت  يهغه/هغ کوالی

1.  Imipramine, amitriptyline ۷۵لخوا  يدشپ کوالي شي ي. تاسيدژور خپګان ضد درمل امتحان کړ اي وا-

 .وکړئ( سپارښتنه يم کړيتنظ ييم يا سره سياو داړت وکړئلو يڅخه پ  گرام يمل ۲۵ )له گرام يمل ۱۵۰

ت يدل او دسر ګنګسير منظم کي، دزړه دضربان غيد خراپوالد دې، يوچوال يلکه دخول ،عوارض يجانبددرملو  .2

  . يږيار له خوبه پاڅسه ژوندي پاتې شوي يتوګه کله چ ي. په ځانګړيمتوجه اوس

 .ير کويتوپ يپه ځوابه پور د هغې موده  د درملنې .3

  يشوا سپارل يص ي، صرف نظر له اعراضو، تشخيرنځ وړ ياعراضو/ ناروغ يله روان يو ناروغ چي

 . يد ياتيب حيتعق يښيدرملنه ، دپ

 د هغې هم  يتاس يچ ينه دي، اړيکس ته راجع کو يمسلک يروغت د رواني ژوندي پاتې شوي يکه تاس يحت .1

 . يب کړياعراض تعق

 7 و مرسته او درملنهيناروغ يدو روانيدشدمواد: يدرس ۵.۴

 يلر يناروغ يروان هديشد يخلکو مرسته چ ود هغ 

 :ارزونهحالت  د رواني

دلو او يپه ل  ارزونهحالت  د رواني. يکړ ارزونهکې  ناتو په وختيمعا د روغتيايحالت  يکس روان ممکن د يتاس
 :ياداشت کړي يټک ي. النديږيل کيدلو پياور

 

                                                           
- 7 This chapter has been adapted from Clinical Handbook on Health care for women 

subjected to intimate partner violence or sexual violence. WHO, UN Women, UNFPA 
2014. 

 

کړه وړهواظاهر   ؟ يدل شيرست ته يوضع يا خپل ظاهريآ 
 ؟ ير منظم دياو که غ ياو ويښتان منظم د يا دناروغ جاميا 
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 :يه پوښتنو په کولو هم راټول کړدسا د کوالي شي يتاس 

  ؟ يڅه احساس لر“ •
 ؟ يد ين کړته څومره بدلو يال تاسيريژوند او چاپ •
 ؟ يلر ستونزېا يآ •
 ؟ يلر ستونزېکې  ستونزو په حل د ورځني ايآ •

په  يابيعدم کام يرمنيم ه، اودي، افکار، رويحالت په برخه ک د رواني ستونزې ارزونه يعموم يکه ستاس
    . يستونزو اخته و يدو روانيهغه په شد يشيداينو ک ،يو يپه ګوته کړکې  يژوند يورځن

 

 

  : يده ګډوډيشد -يدژور خپګان منځن
 يريو يسخت د، يو يول شوين يالند يريت يا جنسي يخواليتر تاو تر اخاوند لخو د خپل يچ ښځېهغه  •

 مهالهزډول لنډ ياحساسات په ټول . دکوالي شيات ساسحااو نور سخت  يديمګناه احساس، غم او نا احساس، د

 . يغبرګون د يعادو ي يپه وړاند د ستونزواو  يو

رمن يم . او دايږيدوامداره ک ي، د نښيکړا يدا نشيحل الره پ لپاره د ستونزې يد خپل نشي کوالیوه ښځه وي يکله چ

   . يسيو لکه ژور خپګان څخه رنځ  يګډوډ د رواني يشيدايک

 . يشيدايپه ژور خپګان اخته ک يښو سره مخ شيله ناببره پ د ژوند يچ يدپرته له خلک  •

 ؟ يشانه ښکارياو که پر يدليريهغه و ايا
 ؟يه دآراماو که  قراريبهغه  ايآ
حالت  شتون  يددرملو څخه دناوړه ګټه اخستن وا( حالت ينشدتسمم ) د  ايآ

 او که نه؟  يلر
 ياو هغه څه چ يګور  يتاس يدواړه هغه څه چخلق، 

؟ يږيته راپور درکول ک يتاس  
له کو  ياهم بي؟ او ير غمجنه ديډ؟ يش کوي؟ تشوي؟ ژاړيهغه آرامه د ايآ

  ؟ ياحساسه د يوجه
نايو  ؟ يد آرام هغه ايآ 

 ؟ا په سخته( ي) واضح يکو خبرېڅه ډول 
 ؟ر په کرارهيا ډي ير ګړنديډ
 ؟( ي)دفهم وړنديد يګډوډ خبرې/هغه  د هغې  ايآ

  ؟يلر افکارځانته د ضرر رسولو  ايآ افکار
  ؟ يږياديا يا بيورته ب  خاطرات ر بد يت ايآ
 ؟ يا تجربه کويب يپيښ يبد يريا تيآ

 او ځانته د تاوان رسولو ښکاره خطر يوژن د ځان 

 
رمن دغه عمل ته متوجه يکول م خبرېپه هکله  يوژن د ځان يچ يفکر کو يداس يکار کوونک ييايروغت ينيځ

سره مرسته  ياو هغ يش راکمويتشو يرمنيکول دم خبرېموضوع په هکله  د دېنده  اکثرا  ي.  خو داسيکو

 . يژنيهغه خپل ارزښت وپ يچ يکو

 
 :يافکا ر ولر يرمن النديکه م

 او ځانته تاوان رسولو افکار يځان وژن يدسمدست •
 اي 

، او فعال ياشتو کيرو ميځانته تاوان رسول په ت ،عمل پالن د دېا هم يځانته د تاوان رسولو تابخچه او  •
 . يز دير ټولنير مضطرب، خشن، مشوش، او غيډ

نښودل يپر يواځيرمن يد دا مياو با يا ځان وژلو خطر شتون لريد تاوان رسولو  ينو ځانته دسمدست
 . يش
 
 .يږيته ولک ينيکل ييايروغت يړنيا بيو متخصص او يمن په عاجل ډول سره ريم دا



17 
 

  . يټولنه له پخوا نه په ژور خپګان اخته کسان لر هره •

ره په خطر يتله ډنورو په پر ، نو هغه دياخته و يسره مخ ش يخواليو تاوتريله  يچ يلد مخکېوه ښځه يکه  •

 دو خطر سره مخ ده. ياخته ک يا ځليب او د يد يکښ

 يعني يرمن دوامداره اعراض ولريم وهي يچ يد وشيکړه هغه وخت بايپر د درملنېد ژور خپګان يشد -دمتوسط :نوت

 ژوند نورمال کارونه په ښه توګه ترسره کړو.  د خپل نشي کوالیا وو لپارهيرو اونيدوه ت د لږ ترلږه

 

 :ارزونهژور خپګان ديشد-يمنځن د

  ؟يد خپګان لريشد-يرمن منځنيا ميآ

 :وارزوئ يټک يالند 

A. يو لپاره ولرياون هدو لږ تر لږه د ينښ ۲ يالند يچ يرمنيم :  

 د و ځوانانو لپاره: يا هم هره ورځ( دماشومانو او تنګيوخت او يريډ يدورځ ) حالت يراوانخپه  –

 .حالت ياهم خپه روانيت شتون او يتخرش

 منځه تلله ل يد خوشحال يکارونوک يحيپه تفر –

 . يحاليباهم ياو  يانرژکمه  –

B.  يو لپاره ولرياون ۲ لږترلږه د ينښ ۳ يالند يچ ښځېهغه   

 يد پام او دقت کموال يپه کارک –

 يپه خپل نفس عزت دنفس داعتماد کموال –

 احساس افکار او د ګناه د يارزښت يدب –

 د نلرليته ام يراتلونک –

 او ځانته تاوان رسولو افکار يوژن د ځان –

 يګډوډ د خوب –

 داشتها لمنځه تلل –

 

C. يولر کې  او نورومهمو ساحو يز، مسلکي، ټولنيلي، فام يپه شخص ستونزېدلو وړ يا ښځه دليرمن يم . 

. وکړئز کارونو په هکله پوښتنه ياو ټولن ي، کورنيونو په هکله لکه دنده، ښوونځيش يلو ورځنيال بيدب د ژوند  •

 . 

 . يد ژورخپګان شتون لريشد-ي، نو منځنيو لپاره شتون ولرياون ۲ واړه د يدر A,B ,C که  •

 

 

 (ژورخپګانديشد-يځنير له منيبغ)؟ يشتون لر حيتوض لپاره کومه بله  اعراضد موجوده ايآ

A. يڅخه ځان ډاډه کړ نه شتونله  يږيد ژور خپګان المل ک يټولو حاالتو چ د هغه .  

B. عوارض  ينبدرملو جا سکته او د يه دماغيله عدم کفا يد غديراي، دتاي، خوارځواکنه شتونله  يدکم خون

   . يله کبله( ځان ډاډه کړ يد دکارونيسترو حالت بدلون د د رواني)لکه:  يږياعراضو المل ک د داسي يچ

 

ا يآ يد يشو يښيپ يحمل يچکې  په کومه موده يچ يکړ وارزونه . يڅخه ځان ډاډه کړ نه شتونحملو له  ا ديدمان .1

  که نه؟  ير کړيعادت ت ياشتنيخپل م يرمنيم

 يښکاره کو يګډوډ يوه رواني يهغه نالښتونه چ

 ستونزې د خوباو ، يحال ي، بيانرژ کم •
 ، لکه ګنګ دردونه. يمعلوم و ييکوم واضح علت  يچ يدپرته له ستونزو شتون  يکيدڅو ډوله فز •
 او زجر يدوامدره خون جګر •
 اهم کم خوند اخستليکارونو څخه خوند نه اخستل او  يحيله تفر •
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a. ايدځوابونو کمه اړت 

b.  حالت  يا هم مخرش مزاجياو  ، يخالص تند، يحده دروغجنه خوشحال يب. 

c. دليه  کشانيپرسره د هواسو  يه آسانپ، افکار مغشوش. 

d. خبرې ياو ګړند، حساسا يوالد ډير يانرژ ،  ديرواليډتونو يد فال . 

e. يله کوم پالن جوړون يب يکړيپر ياو مهم لګښتر يوهل او له حده ډقمار لکه  يګړن ييپروا ياو ب يهوس 

 . څخه

f.  په نفس اعتماد يلرقت څخه يا هم له حقياو . 

لپاره شتون  لږترلږه د يوې اوونۍاعراض  يالند ۵څخه  يکه د څو اعراضو له جمل يکړ يريت يا حمليمان د يرمنيم

. يخطر المل شو ته د غړو ياو خپل ځانته او کورن ،يختالل المل شوا فو ديوظا د ورځنياعراض  ياو ذکر شو يولر

ل يالبيب . يږيادياختالل په نامه  (bipolar disorder)اي يدوه قطب له کبله دبل اختالل  ، نو ژورخپګان ديو يکه داس

 سو.يکه ونيسره اړ متخصص ديبا. يا لريسازمان ته اړت

A. غبرګون هغه وخت نورمال يځان ډاډه کړ يپه وړاند يخواليتاوتر څخه د نه شتون دنورمالو غبرګون د.

 : يشيدايک

B.  يرامنځته شوکې  ناروغ په حالت د يښه وال بهير کې څرګندد وخت په اوږ ه دڅخ يمداخل يکينيکل يله کوم يب 

 .   يو

C. يخچه شتون ونلريڅ ډول تا ريه يحمل ا دياه هم دمانيد ژورخپګان او يشد -يدمنځن. 

D. يږيکارونو ته د تاوان رسولو المل نک يدا اعراض ورځن . 

 : مهارولد ژورخپګان يشد -يدمنځن: ملنهرژور خپکان د ف ياو خف يدمنځن

  کړل.  يمات وړانديتعل يروان

 (ي،په مناسب وخت کيکوونک ياوو وړانديدچوپړت) غامونهيرمنو لپاره عمده پيدم         

  . يش يدليښياو هر چاته پ يحالت د يو عاديژور خپګان  .1

  . هاو تنبله د يرمن/ښځه کمزوريم يچ يمعنا ند يدل پديښيدژورخپګان پ .2

  يداکويت سره ربط پيد واقع ، ځان اداره کړه(يا تکړه شيد يش يد قويبا يلکه:تاس) چلند ينورو منف د .3

و ي ياو همدارنګه دا غلطه باور چا زخم( يو کسر ينه لکه  ي، )داسيو حالت نديدلو وړ يو دليژور خپګان  يچ .4

  . يش يار کنترولوليژور خپګان په زور او اخت کوالي شيکس 

موجوده  يدو . ديافکار لر يپه هکله منف يراتلونک يد خپلځان، خپل ژوند او  د خپلد ژور خپګان ناروغان  .5

دو ي. دا اعراض ښه کيالمل ش يدياو نا ام ير منطقيدغ کوالي شي، خوژور خپګان ير ستونزمن ويحالت ډ

  . يژورخپګان کنترول ش يکله چ يخواته ځ

 . ييدرملنه ځواب ووا يا ده ترڅو چيوخت ته اړت ونۍڅو او .6

 يښه وال حالت د يخراب روان کارونه د : داوکړئکارونو دکولو هڅه  يد دالند يرمن بايم يستونزمن هم وکه  .7

  . يږيالمل ک

 . ورکړئهغو ته دوام  يچ وکړئته خوندور ول، هڅه  ناروغ يهغه کارونه چ -

 يم کړيدو وختونه تظيښيدو او ويده کيو د -

 . يکارونه ترسره کړ يکي، فزکوالي شي يڅومره چ -

 . ياشتها مو بدله شو يچ ي، سره له دئمناسبه خواړه وخورکې  ترڅو په مناسب وخت وکړئهڅه  -

 . ير کړيغړو سره وخت ت ياعتماد د کورنۍوانو او د خپل يچ وکړئهڅه  -

  . يبرخه واخلکې  زو کارونويترڅو په ټولنه او ټولن وکړئهڅه  -

مه  ي، فشار پريداکويپ افکار يکه داس .ياوسته د صدمه رسولو افکارو څخه خبر د ځاناو  يوژن د ځان -

  . يته ځان ورسو يا مرستيب يي ژر ي. که ممکنه وورکړئکس ته خبر  يو اعتمادي. ئراوړ

   . يس کړيفشار کنترول تدر د روانياو  يه کړيز مالتړ تقويټولن

 يژندنيلپاره د روان پ يدرملن مهالهمسله دلنډ  ي، درجعت ورکونيداشيپ يدرمل کوونک ياو نظارت شو يکه دروزل شو

  يسيونکې  په نظريهغه موجود و يدرملنه د ژور خپګان لپاره کله چ

 حل مشاوره د د ستونزو 
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 درملنه ين الفرديب 

 درملنه يژندنيپ-کړو 

 کړو فعالول 

 .يسيون يژور خپګان ضد درمل په نظرک 

 يو يدليهکله مو روزنه ل يپد يچ يکړ يهغه وخت د ژور خپګان  ضد درملو په کارولو الس پور يواځي . 

  .وکړئصص سره مشوره خد متکې  حاالتو يپه الند

 يا ژور خپګاه ضد درملو ته الس رسياو  يژندنيپ -او کړو ين الفرديب  نشي کوالیو ( رمنيکس )م که دا 

  يونلر

  يدکې  خطر يدونکيښيپه پ يا ځان زوروني يوژن د ځان ( رمنيم)هغه  

 يکړ بيتعق هيضق .1

 کورس  د يا ګډوډياو د اختالل کې  ونۍوه اويا غونډه په يدوهمه ناسته  . يشنهاد کړيورته  پ يب الريد تعق

 . يم کړيسره سم تنظ

  يوسات يږل په نظرکيا ليدل شو نو رجعت يونه ل يښه والکې  :که دکس په وضعيب کړيتعق يياعراض . 

 

 

 

 : څخه يښيفشار اختالل وروسته دپ يدوران
 يا ګډوډي ياختالل يو روانيله  يرمنيګټه اخستنه، اکثره م يڅخه لکه جنس يتجرب يکيتروماتد يو  وروسته د دفعتا

 . يږيڅخه رنځ

   . يا نلريکنترول ته اړت يکينياو کل يو يا ګذريرمنو لپاره دا غبرګون لنډ يم ينيدځ

اشتو څخه  يم ۲دد احساس( يتهد ديتجربه کول، ډډه کول، دموجوده شد ياځليب ) وه ټولګهيګړو اعراضو د ځان يکله چ

    .يداشويڅخه پ يښيفشار اختالل وروسته دپ د روانيته  ښځې/ يرمني، ميش ير وخت لپاره په دوامداره ډول پاتيډ

 

 وروسته د يچ يحالت ند ينيواځيفشار اختالل  د روانيڅخه وروسته  يښيپ نوم سره سره ، د د د هغې 

. يږيدو المل کيو د فعاليګډوډ يروان ييايغتود نورو ر کوالي شي يښيداډول پ. يږيڅخه رامنځته ک يخواليتاوتر

  لکه: ژور خپګان، او الکولو اختالل.

 :ات يا شکاينالښتونه  يفشار اختالل  وصف د روانيڅخه وروسته  يښيدپ
له نورو  يچ  يک شيسره تفک يله هغه ښځو څخه په سخت ياخته د يباند يڅخه وروسته سترس ګډوډ د تروما ښځېهغه 

   لکه:  ير مشخص اعراض لځانه ښکاره کويغکې  ليځکه هغو په پ.يږيو رنځيناروغ

 (يکوال د خوب: مثال) ستونزې د خوب •
 .حالت او دوامداره اضطراب  يخپه روان ت،يتخرش •
  ز ضربان(ي) مثال: سرخوږ، دزړه تيک المل ونلريواضح فز ياعراض چ يکيڅو فز •

  . يکو يندګيڅخه نما يڅخه وروسته  ګډوډ د تروما يچ يدا واضح کړپه سوال او ځواب  يهغو  يشيدايکه څه هم  ک
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 :څخه يښيفشار ارزول وروسته له پ د رواني

اتروما د ي يښي، نو دا ښځه د وروسته د پيو يښ شويپ کېاشت مخيوه مي يخواليکه تاوتر
 .يکړ يبررسلپاره  ( PTSD)ختالل 

 : وکړئ ارزونه •

د تاوتريخوالی د بدې خاطرو بيرته راګرځيدل، داسي  ض:ادو اعريا معروض کيا دبيا تجربه کولو اعراض يب د .1

يا بدې خاطرې چې شديده فکر کوئ چې تاوتريخوالی همدا اوس پيښيږي )لکه له ډاره ډک خوبونه، لرليدونه، 

 ويره او وحشت ورسره وي(

قصدي ډډه کول. خاطرې، فعاليتونه او هغه حالتونه چې د فکرونو څخه –  يدافکارو اراد: دډډه کولو اعراض .2

ښځه يې تاوتريخوالی ته مجبوره کړې ده. لکه: د هغو خبرو څخه ډډه کول چې د تاوتريخوالی د را په ياد کيدو 

 المل کيږي. او يا هم هغو ځايونو ته تګ چې ميرمنې ته تير تاوتريخوالی په ياد راولي

غبرګون ښودلو له  ايخطر  حرکاتو د يښنه او دناڅاپيسخته اند:  اعرض د احساس اړند يد تهديدموجود شد .3

 دل(ياو س يا عصبيپه ډول: خطر ته غوږ  د بيلګې) خبرېا بايپوهه  خطر څخه

 يڅخه شتون ولر يخوالياشت وروسته د تاوتريوه مي۱ ينښ يټول يکه الند: ستونزې يکارونوک يپه ورځن 4 .4

، دژور خپکان يستونزه لر يکومه بله طب يچ ي. همدارنګه چک کړيشيدايڅخه وروسته اختالل ک د ترومانو 

 که نه  يا مخدره توکو ستونزه لريا دالکولو او يافکار، او يوژن د ځان، يد ه ګډوديشد– يمنځن

 ا اداره کوليا اختالل مهارول ي يفشارګډوډ يڅخه وروسته روان يښيدپ
 ورکړئ يپه هکله پوهاو يا ګډوډياختالل  د دېښځو ته   .1
  . ي، دسترس کنترول او اداره ورته وپوهويه کړيزه مرسته تقويټولن .2
 . يسينکې  ، رجعت ورکول په نظريان شتون ولرراپستيت  يکه روزل شو .3
 . وکړئسره مشوره  د هغه، يشتون ولر  متخصص که .4
 . وکړئ بيتعق .5

 

 ا اختالل ادارهي يفشار ګډوډ د روانيڅخه وروسته  يښيدپ

 :ورکړئح ي. توضورکړئ يفشار اختالل په هکله پوهاو يڅخه وروسته روان يښيته دپ ښځېرمن/يم

 ي، درملنه رغونه ګړنديږيڅخه وروسته روغ يو څه موديڅخه وروسته اختالل ناروغان له  د ترومااکثرا  -

  . يکو

. او يش کوير تشوي، او هغو ډيدکې  اوس هم په خطر يکسان فکر کو يڅخه وروسته اختالل لرونک يښيدپ -

  . ياهم دخطر انتظار کوي

او  يريد و ي، هغويږيښيدا پ ي. کله چيلر يخاطر يښو څخه بديکو پيڅخه وروسته کسان له ترومات يښيدپ -

. همدارنګه يوه تجربه کو يښ شويپ يخواليکله تاوتر يرو احساساتو سره چيد ت يچ وحشت احساسات 

  . يخوبونه لر يرونکيو

رو خاطر څخه ډډه يدت يچ ي، هڅه کويوروسته د تروما څخه لر يسترس ګډوډ د رواني يهغه کسان چ -

  . يږيد ستونزو المل ککې  په ژوند يوال يلر يدغ ي. څنګه چوکړئ

 يکيفز ينور يشيداي، کيوروسته د تروما څخه ولر يګډوډ ين سترسيدروا يهغه کسان چ ( يکه ممکنه و)  -

 حالت.  يت، او خپه رواني، تخرشيحالي، بيلږوال ي. لکه: ځاند درد، دانرژيهم ولر ستونزې

 : وکړئه  يته توص يهغ

  . ورکړئدوام  ياو همداس يډول ترسره کړ يکارونه  تر ممکنه حده په عاد يخپل ورځن -

. خو دا کار هغه وخت يپه هکله څه احساس لر يښيپ يشو يښي. دپوکړئ خبرېکسانو سره  يداعتماد د هغې  -

   . يواره يهغه ښځه ورته ت يچ يترسره کړ

  . يره کمه شيش او وييتشو يي. ترڅو يځان مصروفه کړ يکارونو د وپه آرام ورکوونک -

  . يودرو يد دالکولو او مخدره توکيڅخه د مهار لپاره با  وروسته د تروما يسترس ګډوډ د رواني -
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  . ورکړئم يفشار کنترول او اداره ورته تعل يدروح، يه کړيتقو ييز مالتړ يټولن .1
  . يرويا رجعت ورکول مه هيږل ي، ليکسان شتون ولر يروزل شو يکه مسلک .2

 (CBT-T)بڼه  ياو انفراد يتاوان په ګروپ يدليمتمرکز په رس يتداو يژندنيپ -کړو -
 (EMDR)ا ترسره کول يب، دسترګو حرکات او  يکمولوت يد حساس -

 . وکړئ، ورسره مشوره يکه متخصص شتون ولر

 يدموندن يدرملنترسره کولو  يا ځليت کمولو، دسترګو خوځولو او دبيد حساسا ياو  يژندنيپ -که دا ښځه د کړو -
 ، يتوان ونلر

 ده. کې  خطر يپه فور ي/ ځان ځورون يداښځه د ځان وژن -

 . يکړب يتعق .3

 يارياد سره عيپه مع يد ګډوډ يڅخه وروسته ناست د هغې او  يم کړيتنظکې  وياون ۴-۲د يغونډ يراتلونک -
 . يکړ

 

 لو لپاره:ياعراضو او پا ېکونه دعمديساده تخن.مواد ي. درس۵.۵

  ن يتمر ياو په ناست نيدآرامولو تمر

 ن: يدآرامولو  ساده تمر

کوم  يچ يدا السخته و ياو تاس. خبره ده يڅخه عاد يخواليره وروسته د تاوتريووش ايتشو“ :ژندنهيپ

ده، آسانه الره نشته. خو د يتجربه کړ يتاس يحل چ ستونزې د هغه. ياست حل کړيمخ  يسره چ ستونزې

 ي، او لوړه اندازه انرژوکړئښه پاملرنه ،وکړئښه خوب  يش يکوال يقو سره تاسيطر يآراموونکو ورزش

 ”.يولر

 

 دکاهالنو لپاره:  

ډول  ياو په همد يهوا واخل يله الر يپوز يد خپل...(  ،1003 ،1002 ،1001)، يق په کراره ترسره کړيشه •

  . يخپل بطن ډک کړ

 ،1002 ،1001).ير ترسره کړي. په کراره ذفيسره ډک شو يله آرم ياست، ځان ميپه آرامه ځانته ووا •

  . يکړ بهراو ټوله هوا  يږديپه کراره هوا پر يله الر يدخول... ( ،1003

  . يکو يشونه له خپل ځانه لريزما وتن ټول تشو يچ يياو په کراره ځانته ووا يپه آرام •

 . يتکرار کړ يځل ۵داجمله  . •

 .يترسره کړ يڅو ځل يداکار دورځ يچ وکړئهڅه  •

 :دماشومانو لپاره

  .  يږيدو المل کيزمونږ دبد ن دآرام يچ ين کړيوبل  ډول ساه اخستل تمري يراځ •

  ( يښکاره کړ ي)عمل يږديوالس مو په معده کي. •

ډه ياو زمونږ ه ګخودلهه هوا څخه ډکوو  يله  الر يدپوز ي. خپل سږيال الر يښه، او مونږ ساه اخلو د پوز •

 . يته راوځبهرشکل  يپه د

 يي  ي، عمليرته دننه ځيډه مو بيګ يچ يته وباسو، وګوربهررته يهوا ب يله الر يوروسته مونږه هوا دخول •

  . يښکاره کړ

هوا له سږو   يتاسحسا ب کوو او  ۳تر وروسته حساب کوو ،  ۳تر  يره کراره ساه اخلو کله جيمونږ په ډ  •

 . يکړ بهرڅخه 

 ر ښه. ين، ډيترسره کړو. آفر ييپه ګډه  يچ يراځ •
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 :  حالت په يدناست نيتمر

 :ژندنهيپ

نشي ، او يراځ ياو تر احساساتو الند يخپل ځان سرتر خپو پټو يله تجربه کولو څخه، تاس يخواليوروسته د تاوتر

ګټه  يږياديپه نوم   groundingد  يتود څخه چيمد يو  کوالي شي ي. نو  تاسيه هکله ودروي يښيخپل افکار دپ کوالی

 يچ  يوکارو يپه ناسته  داس ين تاسي.داتمريغرق شکې  لژ په خپلو احساساتو يچ يسره مرسته کو يقه تاسياخلو داطر

 . يکو ي يتاس ي. او داهغه څه ديرون ته محرفويله افکارو ب يپام ستاس يستاس

 . دکاهالنو لپاره

 . ي. په کراره او ژوره ساه واخليو پر بل دپاسه رانشيمو  يالس او خپ يچ ينيراحت حالت کښ وهيپه 

نم، زه فرش يپه ډول: زه بوټان و د بيلګې. يواخل ينه و يهڅوونک يچزونو نومونه يڅ ۵او د  ي ته وګورلايريخپل چاپ

  يواخل ينه و يهڅوونک يآوازونو نو مونه چ ۵څخه وروسته د  د دې. ينورژوره او په کراره ساه واخل ينم، او داسيو

فون دزنګ اواز اورم او يليپ کولو آواز اورم، د ګرځنده تيدو آواز اورم، د ټايدبند ينوم اورم، د درواز يرمنيم يويزه د

 نور  يداس

په ډول:  د بيلګې. ياو نومونه واخل يلمس کړ ينه و يهڅوونک يان چيش ۵ا ي. وروسته بيپه کراره او ژوره ساه واخل

زه په خپلو السونو کمپله ، يږيزما دشا سره لګ يدا څوک يمټه لمس کووم، زه احساس کوم چ يدلرګ يڅوک د دېزه 

  . ياحساسوم. ژوره او کراره ساه واخل

 :د ماشومانو لپاره

نځو يدپ يچ ييپه ډول: ماشوم ته ووا د بيلګې. يد رنګونو نومونه تکراروکې  لايريماشومان په خبل چاپ يدليحتما ل يتاس

ن رنګ يا په شيړ رنګ؟ ي؟ په زينيا د او بو په رنګ څه وي. آيو يکښ ياليريپه چاپ د هغه يچ يزونو نومونو واخليڅ

 يروان يو مسلکيله   کوالي شي ي، نو تاسيدايک يالمل نش يه ګامونه  د احساساتو دښه والي؟ که دا مرستندوينيڅه و

د  يچ يکړ يقه هغه کسانو ته ځانګړي. او دا درطريښه شيا پيدرملو ته اړت يشيداي، کوکړئا ماهر سره مشوره يروغت

 . يلر ستونزېکولو  خبرېدلو او يد، اوريل

 

 نونهيفشار کمولو تمر د رواني

 قهيدکراره ساه اخستلو طر 

څنګه ترسه  ياد کړ چين مو يتمر يچ ي. وروسته له ديږديو ک.  السونه مو په پښينيپه ځمکه کښ يمو وغځو ښېپ

 ي. کله چکوالي شيترسره کې  ين په هر ځاي. داتمريآرامو ين تاسي. دا تريترسره کړ يي، په پټو سترګو  يږيک

 ورکړئ، السونه او خپو ته مو حرکت ورکړئمو بدن ته اسراحت  ي. لمړيده شيو نشي کوالیا ياو  يشانه او خپه ويپر

ساه په  يد خپلاو  يږديډه کي. السونه مو په کياو سر دواړه خواووته وخوځو يسيمو شاته و ي، اوږيکړ يي ياو سست

  . وکړئهکله فکر 

ژوره  ياريله ل ي. او س د پوزيډه مو دننه خواته احساس کړياو ګ ، يکړ بهر يله الر يو سږو هوا دخولد خپلپه کراره 

کې  قياو په هر شه يپه کراره او ژوره  ساه واخل ياريله ل يدپوز. يحساس کړ يډه مو راوتلياو ګ .ياو کراره ساه واخل

  . وکړئو حساب يهم تر در ير کښيډول په هر ذف ي. او په همدوکړئحساب  ۳، ۱،۲

  . يخ بهرله ځانه  يره ستاسيو يچ وکړئحساس  يداس يساه اخل ي. کله چوکړئقو حساب يدق ۲ډول تر  يپه همد

 

 .قهياسترخا طر يپرمختلونک  يدعضل

 . وکړئل يدخپو له ګوتو پ .ورکړئتقبض او وروسته ورته استرخا  يخپل عضالتوته مکې  نيتمر يپد  -

ژوره ساه کې  ن وختي. په عيوساتکې  . اودګوتو عضالت مو دتقبض په حالتيمو حلقه کړ يدخپو ګوت  -

ساه مو خارجه کې  ن وختي، او په عورکړئ. وروسته مو ګوتوته استرخا يريوشم يپور ۳او تر  يواخل

   . يداستراحت احساس کړکې  او په ګوتو وکړئشکل تنفس  ي. په عاديکړ

  . ين شکل تکرار کړيپه ع ين د بدن په غړين تمريع -

 . يوساتکې  دخپو او ورنونو عضالت مو د تقبض په حالت .1

 . يراولکې  السونه مو د سوک په حالت .ورکړئته مو تقبض  يډيګ  .2

  . يوسات يي ياو همداس يڅنګل څخه قبض کړالسونه مو له  .3

 .يوسات ياو فبض په حالت  يکړ يداوږو هډوکو مو سره نږد  .4
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  . يسي. دمخ ټول عضالت مو شخ ونيشو پورته واچو يکول يمو څومره چ ياوږ .5

 . اويخواته وګرځو ياط سره ښيپه کراره او په احت يساه اخل ي. کله چيښکته کړ ينه باندياو س مو زنه په س -

د . اوس يترسره کړ يځل ۳. او دا کار يخواته تاو کړ يشکل چب يروي، سرمو په دايساه پريږد يکله مو چ

   . يتکرار کړ يځل ۳. او دا کار هم يبرعکس عمل تسره کړ دې

    است. ي يڅومره آرام شو يچ وکړئ، او احساس يحالت ته راول ياو س مو سر عاد -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : هميضم

 پروګرام  ياوژغورن ېارزون د
 

 

 يد محرم 

 دپيښی راز

 شخصی راز دراجستر ګڼه 
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 يخواليتاوتر يکورن

 :د کورني تاوتريخوالی څخه د ژوندي پاتې شوي د خطر ميزان

 :  اداشتيته  يکوونک يمراقبتوتو وړاند يد روغتياي

 
 ئسيونکې پام په ت ته مناسبې يوضع يشو يد پات يچ  يهغه ګامونه او پوښتن يواځي

 يله آن يخواليهغه د تاوتر ياحتمال شته چ د دې ييپوښتنو ته په هو ځواب ووا يدر يوه ښځه کم تر کمه النديکله که 
 . يخطر سره مخامخ د

 ☐هن         ☐هو                                                        است؟      يخطر سره مخ  يد آن يتاس ا يا .1
                            ؟څخه بدتر وه يله بلکې  اشتيا په هره مي يښ شويپ يخوالياکثره وخت تاوترکې  اشتو په مودهيم ۶رو يا دتيآ .2

 ☐هن         ☐هو

 ☐هن        ☐هواست؟ ي يد کړيپه سالح سره تهد يتاس يياياو  ينه( له سالح څخه کار اخستيکله هم )نار يآ .3

 ☐هن        ☐هو                                                 ؟               يوژن يهغه تاس يچ يا فکر کويآ .4

 ☐هن      ☐هو                                      ؟ يکړ يالس پور ييپه وهلو  يستاس يحامله و يا کله چيآ .5

 ☐هن      ☐هو                          ؟ يله شرارت او حسادت څخه کار اخ يپه وړاند يهغه تل ستاسا يآ .6

دحقوقو په هلکه او درجعت ورکول په هکله معلومات  يته د هغ يهغ يدکې  په خطر يچ ياحساس کو يشو يکه پات

  . ورکړئ

ا يروغت د رواني برهگاناو درجعت ورکولو معلومات ته  ي پاتې شويد ژوند: توب لپارهيخوند يجانيهد -
  يخدماتو ته برابره کړ

ژوندي شو د  يکول يدو له الريک يوخت دبستر يني، ځيا خدماتو رجعت برابر کړيروغت يروان يثانو -
 ت څخه ډاډه شو. يله مصوون پاتې شوي

  يما رجعت ورکړل شيمستقا يمخامخ   يچ ين کړيرحعت ومانه ځان مطم ژوندي پاتې شوي يکله چ
 

 
 يپروګرام جوړکړ يساتن د ځان يچ وکړئسره مرسته  يهغ -
 . يب لپاره الره جوړه کړيتعق يدراتلونک سم سره دمجلس -

 

 

 

 

 ت پروګراميلپاره د مصون ي پاتې شويد ژوند يخواليتاوتر د کورنۍ

 يريت يچ ورکړئنه(  ته معلومات ينارا ينه ښځې)ژوندي پاتې شوي:اداشتيته  يکوونک يخدماتو وړاند يد روغتياي

 يريڅه ډول ځواب ت يچ يغوره کړ کوالي شي ژوندي پاتې شوي. خو يپه خپلو ناوړه کړو وړو کنترول نلر يکوونک

 . يش يخوند ييخپل ځان او ماشومان  يچ وکړئته  يکوونک

 ؟ يرته به الړ شي؟ چيږديپه عجله خپل کور په عجله پر يکه تاس .1

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 ؟ ياو که خپل ماشومان هم ځان سره و يځ يواځي يتاسا يا .2

_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

   ؟ يږيتاسو هلته څنګه رس .3

_____________________________________________________________________________ 

 ؟ يه سره واخلد ځانان يا نور شي ي، جاميسي، پياسناد، کل ينيځ يچ يا دي، اړتيږديپر يخپل کورن يکله چ .4

_____________________________________________________________________________ 

  ؟ ييږيککې  ا په وختيه کس سره داړتد يو  ايکې  يو مصون ځايونه په يش کوالي شي يا تاسيآ .5

_____________________________________________________________________________ 

 يورته السرسکې  ا په عاجل وختي؟ آيد يښيرته اي؟ چيلر يسو ته السرسيپ يږديخپل کور پر يتاس يکله چ .6
 ؟ يلر

_____________________________________________________________________________ 

سوته يپول يغو آواز اوريچ ياو کله چ ورکړئپه هکله ورته معلومات  يخواليد تاوتر يچ يلر يا کوم ګاونډيآ .7
  . يته دننه کورته راش يمرست ياهم ستاسياو  يزنګ ووه

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

يدمحرم   

 يخواليتاوتر ينرها بيريدکورنه بغ

  ارزونهشوو دخطر  يپات يد ژوند يخوالير تاوتريدکورنه بغ

 : اداشتيمراقبتونو دعرضه کوونکو لپاره  يد روغتياي

  يسيونکې  په نظر يت ته منحصر ويوضع ژوندي پاتې شوي ييځوابونه  يچ يهغه ګامونه او پوښتن يواځي

 دو امکان شته؟ يا مخا مخ کيسره دب يکوونک د تيريا يآ .1

 ☐ هن           ☐ هو                                 

راجستر  شميره دپيښی راز راز شخصی   
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  : ورکړئح ي، توضيکه ځواب هو و

_____________________________________________________________ 

 يته په منظم ډول ځ يا بل ځايته  ي، ښوونځيرته ژوند او کار کويچ يتاس يپه هکله چ د دې يکوونک يريت .2
 ؟ يمعلومات لر

 ☐نه          ☐ هو                                       ______________________________________

 

 ☐نه          ☐ هو                                                   ؟ يوژن يتاس يهغو يچ يا باور لريآ .3
  يوليکه نيسره اړ يتاس ژوندي پاتې شويله وخت څخه تراوسه  يښيا  دپيآ .4

 ☐نه            ☐ هو                                              : ورکړئح ي، تو ضيکه ځواب مو هو و

______________________________________________________________ 

 ☐ين         ☐ يبل                                               ؟ يلر يکورته السرس يستاس يکوونک يريا تيآ .5

 ورکړئح ي، تو ضيکه ځواب مو هو و
______________________________________________________________ 

 يرول ولوبو يد ساتن يستاس يچ يلر( يغړ يدټولنا ي، دوستان، يګاونډ، يګنرخس ، يدکور غړ) څوک  يداس يا تاسيآ .6

 ☐ين         ☐ يبل                                               وکړئ خبرېهکله  يهغه سره په د ياو تاس

 : ورکړئح ي، تو ضيکه ځواب مو هو و

______________________________________________________________ 

دحقوقو په هکله معلومات  د هغها نر( ته يهغه )ښځه  وکړئ ي، مهربان ياحساسوکې  ځان په خطر ژوندي پاتې شويکه 
  ورکړئږ د الرو چارو په هکله معلومات ياو هغه دل ورکړئ

 يتوب قويدخوندو ا يقانونو ته ژوندي پاتې شويد منځګړتوب دخدماتو په اړه،  توب لپاره:  يدخوند -
 ورکړئمعلومات 

او  ورکړئستم په هکله معلومات يا او د رجعت ورکولو دسيروغت د رواني: ب لپاره يمصوون يجانيده -
  ورکړئزه يانګ

ا يروغت د رواني برهگاناو درجعت ورکولو معلومات ته  ي پاتې شويد ژوند: توب لپارهيخوند يجانيهد -
  يخدماتو ته برابره کړ

ژوندي پاتې شو د  يکول يدو له الريک يوخت دبستر يني، ځيا خدماتوته برابر کړيروغت يروان يثانو -
 ت څخه ډاډه شو. يله مصوون شوي

  يما رحعت ورکړل شيا مستقيمخامخ   يچ ين کړيرحعت ومانه ځان مطم ژوندي پاتې شوي يکله چ
 رجعت و نه مانه: کې  په هماغه وخت ژوندي پاتې شوي يکله چ

  وکړئورسره مرسته کې  پروګرام په جوړولو يد ساتن -
 .يب لپاره الره جوړه کړيتعق يدمجلس سره سم دراتلونک -

 پروګرام يدساتن ي پاتې شويد ژوند يخواليتاوتر ير کورنيد غ

 اداشتيته  يخدماتو وړاند کوونک يد روغتياي

 کوالي شي. خو هغه يپه کړنو کنترول نلر ير کوونکيهغه د ت  يچ ورکړئا نر( ته معلومات ي)ښځه  ژوندي پاتې شوي

 . يخوند کړ يځان تر يچ ورکړئته څه ډول ځواب  يکوونک يريت

 ؟ يرته به الړشي؟ چيږديسره پر يخپل په عجل يچ يا ولرياړت يکه تاس .1
 ؟ يږيظاهرکې  ونويپه کومو ځا  مرتکب .2

________________________________________________________________ 
 . يد خبر ويونو څخه بايځا د دې يچ ورکړئته وضاحت  ژوندي پاتې شوي 

 (؟يهم نه و ي؟ )أن که هغه مو خبر کړکوالي شيا درسره مرسته ينه ساتنه  يڅو ک تاس .3
________________________________________________________________ 

 کوالي شيکوم کارونه کې  په موخه  په کور يساتن د ځان   .4
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________________________________________________________________ 

 ؟ يږديکله خپل کور پر يتاس يچ يته والړش يفيا وظي يسره ښوونځ يتاس يڅوک شته چ  .5
________________________________________________________________ 

 ح يته توض ژوندي پاتې شوي، نوځګه يږيجاناتو المل کياو ه يد يوبوونکيوخت مع يريتجربه ډ يخواليدتاوتر
 وکړئجاناتو څخه ډډه يستونزمنو ه يچ وکړئ ياو هڅه د يوسات يخوند  يمنابع او انرژ يخپل يچ ورکړئ

 
a. ؟ وکړئممکن څه کې  په هغه وخت يتاس يږيسره مخامخ ک يکوونک د تيري يکه تاس 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

b. يڅخه ناوړه ګټه اخل ياست، او تاسي ياچول يالند يتاس يکوونک يريو تيداکولو لپاره، کله ين قوت پيداړ 
 ؟ ييځان سره وا

_________________________________________________________________________

__________________________________________________                 _______________ 

c. ؟  يسين يکيدتر السه کولو لپاره چاسره اړ يدمرست------------------------------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 : يدپروګرام برخ يدساتن

 يدپروګرام برخ يدساتن

؟ يرته به ځي، چيا شيکور پريښودلو ته اړت د خپل يکه تاس   يدتللو لپاره خوند ځا  

؟ يالړش يوځايسره او که دماشومانو سره  يواځيبه په  يا تاسيآ  دماشومانو لپاره پروګرام    

؟ يبه هلته څنګه والړش يتاس  ږدوليا ليوړل     

ښودلو يانو دکور دپرياو نورو ش يسو،جامي، پياسنادو، کل ينيدځ يا تاسيا 

 د ځان يچ ين ديته اړ يونه تاسي؟ کوم شيا لريپه وخت راخستلو ته اړت

 ؟ يواخل ييسره 

د يبا يسره  د ځان يان چيهغه ش 
  يواخل

؟ يش يايښودلا دچا سره يکې  يخا يو خونديونه په يداش يا تاسيا  

 
 

 يښيرته اي؟ چيا لريسو ته اړتيپ يا کور ترک کويمنزل  يتاس يکله چ 
ليمسا يمال ؟ يته السته راوړ يهغکې  په عاجلو وختونو کوالي شي ي؟ تاسيد  
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او  ييپه اړه ورته ووا يخواليد تاوتر يچ يلر يګاونډ يا داسيآ
ا هم ياو  يس ته زنګ ووهيپول ياور يسو يلکه هغه نار يچ

؟ يلپاره کورته درش يدمرست  

کس مالتړ ينژدد يو    

 

_____________________________________________________________________________ 

1.  

 

 8چارت ا درجعت ورکولي ږ لويدل

  يدند يکمک 

 درجعت ورکول چارت

تونه يبولو مسوليدتعق   
 

 پته
رته/ او چاته رجعت يچ

يورکو  
 

يدڅه دپاره رجعت ورکو   

 اه/ سر پناهگپناه   

 ان مرکزونه بهرد   

  يمرست يمال    

  يمرست يقانون   

 يتيحما يروپ هاگ   

 مشاوره    

 ا مراقبتونهيروغت د رواني   

 مراقبتونه  ياساس   
 دماشومانو مراقبتونه     

ر موارد ينور ډ     

 

                                                           

8 Please use the Model of Healthcare Sector Response to GBV developed by UNFPA Afghanistan as a 

reference. 

 


