د افغانستان اسالمی جمهوریت
د عامي روغتيا وزارت
د امراضو وقایی او کنترول لوی ریاست
د لومړنيو روغتيایی پاملرنو ریاست
د روانی روغتیا او د توکو ناوړه استعمال آمریت
.

د جنډر پراساس تاوتریخوالی ته حساس د روانی
ټولنیزی مشاوری روزنیزه ټولگه

لومړی ماډیول :د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي پیژندنه
د لومړي ماډیول سریزه 3 .............................................................................................................
د ماډیول محتویات3 ....................................................................................................................
په دغه ماډیول الندې موضوګانې ترپوښښ الندې نیسي3 ..................................................................... .
د ماډیول موخې 3 .......................................................................................................................
متن 3 ......................................................................................................................................
لومړۍ موضوع :اصلي مفاهیمو ته کتنه 4 .........................................................................................
لنډه کتنه 4 ............................................................................................................................
اصلي مفاهیم 4 .......................................................................................................................
جنډر او جنسیت 4 ...................................................................................................................
بشري حقوق 5 .......................................................................................................................
تاوتریخوالی 5 .......................................................................................................................
تاوتریخوالی ،د قوې یا زور څخه کار اخستل ،ناوړه ګټه اخستنه ،اجبار یا تهدید 5 ................................
تاوتریخوالی 5 ...................................................................................................................
قوه5 ..............................................................................................................................:
ناوړه ګټه اخستل5 ............................................................................................................. :
اجبار یا تهدید5 .................................................................................................................:
1.جنسی تاوتریخوالی6 ................................................................................................... .....
2.جنسی تیری6.................................................................................................................
 3.فزیکی یرغل6 .................................................................................................... ..........
 4.اجباري واده6 ........................................................................................................ .......
.5د حیاتی ځیرمو لکه خواړو او پناه ځاي څخه ممانعت6 ............................................................ .
 .6رواني\احساساتی ناوړه ګټه اخستل 6 ...................................................................................
رواني\احساساتی ناوړه ګټل 8 ................................................................................................
د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی 8 ................................................................................................
د خپلې پوهې ارزول – تاوتریخوالی 9 ..........................................................................................
زور یا قدرت 10 ....................................................................................................................
زیان 10 ...............................................................................................................................
د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي د تعریف اصلي مفاهیم 11 ..................................................................
جنسیت11 ........................................................................................................................
تاوتریخوالی 11 .................................................................................................................
قدرت 11 .........................................................................................................................
زیان 11 ...........................................................................................................................
د بشري حقوقو څخه تیری 11 ................................................................................................
د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي تعریف 11 .....................................................................................
د تعریف په اړه یو څه نور 11 ....................................................................................................
نړیوال لید 11 ........................................................................................................................
د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي تعریف 11 ................................................................................
سړي او هلکان او د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی 11 ..................................................................
د خپلې پوهې ارزول – د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی او اصطالحات 12 ........................................
د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي وقوعات او ډولونه 12 .......................................................................
دا یوه سیمه ایزه مسئله نه ده 13 ...................................................................................................
د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي وقوع په ټوله نړۍ کې 13 ...................................................................
د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی په نړۍ کې 13 ................................................................................
1

د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی په ټولو چاپیریالونو کې 13 .................................................................
د وسله والو جګړ څخه اغیزمن شوي خلک 13 ................................................................................
کمبوډیا 13 .......................................................................................................................
الیبیریا 13 ........................................................................................................................
د طبیعي آفتونو څخه وروسته 14 .................................................................................................
جنسي تاوتریخوالی 14 .........................................................................................................
د نږدې خپلوانو تاوتریخوالی \کورنی تاوتریخوالی 14 ..................................................................
قاچاق 14 .........................................................................................................................
د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی له کبله مړینه 14 ..............................................................................
په افغانستان کې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي پیښې یا وقوعات 14 .....................................................
د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی او روغتیایی پاملرنه15 .....................................................................
بشري بیړني حالتونه او ترینګلي چاپیریالونه 15 ..............................................................................
د بیړني غبرګون پړاوونه 15 .....................................................................................................
لومړی پړاو :مخنیوی او تخفیف15 .........................................................................................
دویم پړاو :حاد غبرګون 16 ...................................................................................................
دریم پړاو :خوندي هوساینه16 ...............................................................................................
څلورم پړاو :بیارغاونه او له سره پیاوړتیا 16 ............................................................................
د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي په بیړنیو او ترینګلو چاپیریالونو کې 16 .................................................
د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی د ژوند په پړاونو کې 17 ....................................................................
مباحثه18 .........................................................................................................................
دریمه موضوع :د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي الملونه او مساعد کوونکي فکټورونه18 ..............................
د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي ونه 19 ............................................................................................
ریښې 19 .............................................................................................................................
هوا\د تودوخې درجه 19 .......................................................................................................
ښاخونه (څانګې) 19 ...........................................................................................................
پاڼې 20 ...........................................................................................................................
د لومړي ماډیول د قضیې څیړنه 20 ........................................................................................
آزاده او کورني یې 20 .........................................................................................................
د لومړي ماډیول لنډه آزموینه -د قضیې څیړنه 20 .......................................................................
مبارک! 21 ...............................................................................................................................
د لومړي ماډیول د ځوابونو کلي 23 .................................................................................................
د خپلې پوهې آزمویل – تاوتریخوالی 23 ........................................................................................
د خپلې پوهې ارزونه – د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي مفاهیم او اصطالحات 23 .....................................
د لومړي ماډیول لنډه آزموینه -د قضیې څیړنه 24 .............................................................................

2

د لومړي ماډیول سریزه
د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي پیژندنه یوه پیچلې مسئله ده.
د ماډیول محتویات
دا ماډیول د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی او همدارنګه د هغه د ګڼو ډولونو او الملونو په اړه معلومات وړاندې
کوي .دغه پیژندنه یا پوهاوی د کورس د نورو برخو لپاره بنسټ جوړوي.
دغه ماډیول الندې موضوګانې ترپوښښ الندې نیسي.


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



د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي پیښې (وقوعات) او ډولونه



الملونه (اسباب) ،مرستندویه فکټورونه او د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي پایلې

د ماډیول موخې
د دغه ماډیول په پای کې به ګډوان وکوالی شي چې:


د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي تعریف کړي



د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي پورې اړونده بنسټیز مفاهیم تشریح کړی (لکه تاوتریخوالی،
ځورول ،او قدرت)



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



د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي اصلي الملونه به وپیژني.



د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي ممکنه یا شونې پایلې به وپیژني.

متن
د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي مخنیوی او غبرګون د مداخالتو یو ځانګړی سیټ په بر کې نیسي چې باید په ښه
توګه پالن او همغږی شي .مخکې له دې چې تاسو دغه مداخالت را منځ ته کړئ ،خو بیا هم ستونزه باید ښه
وپیژني او باید چې د خپلې پوهې ،کړو وړو او د جنډر د مسئلې په اړه خپل باور ،بشري حقوقو ،تعصب او د
جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي سره سم انعکاس ورکړئ.
دا ماډیول به له تاسو سره د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی ،د هغه د الملونو او د پایلو په اړه د پوهې او پیژندنې
په ډیریدو کې مرسته وکړي ،نو تاسو کوالی شئ چې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی د بیړنیو پیښو د مخنیوی او
غبرګون په اړه اغیزمن مداخالت رامنځ ته کړی.
د ځان په اړه فکر کول
د دې لپاره چې دغه مسئله په اغیزمنه توګه کړو ،موږ باید د ښځو ،نجونو ،سړیو او هلکانو په اړه په یوه بیړنۍ
زمینه کې د خپلو هغو پخوانیو نظریاتو څخه خبر شو چې له مخکې پرې باور لرو .مخکې له پیل څخه د یوې
دقیقې لپاره د خپل سلوک او کړو وړو په هکله فکر وکړئ .الندې هره جمله ولولئ او هغه ځایونه په نښه کړئ
چې ورسره موافق ،ناموافق یا دا چې تاسو د هغه څه په اړه چې لیکل شوي ،ډاډمن نه یاست.
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په بحراني وختونو کې د مهمو تصمیمونو د نیولو لپاره سړي د ښځو څخه غوره دي.



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



په بیړنۍ پیښه کې ،په دې اړه چې کله د ښځو لپاره خوندي ده چې بیرته کورته راشي یا د کور څخه دباندې
والړې شي ،ښځې باید تل د خپلو میړونو یا نورو نارینه خپلوانو تصمیمونو ته درناوی وکړی.



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



یو سړی باید تل پوه شي چې څه باید وکړي او هیڅکله باید خپله کمزورتیا څرګنده نه کړي حتی که په
بحراني حالت کې د یوې تروماتیکې پیښې سره هم مخامخ وي.



له سړیو سره  ،د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي لومړني مرتکبینو په توګه ،زموږ د وقایوی پروګرامونو
محراق باید د سلوک او کړو وړو اصالح وي.

لومړۍ موضوع :اصلي مفاهیمو ته کتنه

لنډه کتنه
تقریبا ً د هرې نوې ورځې په شخړو او مصیبتونو کې ،د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي ریپوټونو هغه ګڼ شمیر
الرې څرګندې کړې چې په بیړنیو حاالتو کې د هغو خلکو په منځ کې چې د ناورین څخه په ژوره توګه زیانمن
شوي ،د ناوړه ګټه اخستنې لپاره یې زیانمن کیدو وړتیا نوره هم ډیریږي .هره ورځ رسنۍ د جنسیت په بنسټ
تاوتریخوالي په اړه ریپورټ ورکوی چې د نه منلو په کچه واقع کیږي.

اصلي مفاهیم
د دې لپاره چې د دې موضوع په اغیزمنه او دوامدار روښانه کولو پیل وکړو ،لومړی باید هغه اصلی مفاهیم
روښانه کړو چې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي د تعریف بنسټ جوړوي.
د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی یوه پیچلې موضوع ده ،او حتی په خپله « د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی » کلمه
هم د اصطالحاتو او مفهاهیمو یو پیچلی مرکب دی .دا مهمه ده چې د دغو اصطالحاتو او مفهومونو په اړه بنسټیز
پوهاوی یا پیژنده را منځ ته شي ترڅو وکوالی شو له مخکې څیړنه ،د پروګرامونو جوړول ،د خدماتو عرضه ،د
نورو سره همغږي او د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي لپاره ستاسی مداخالت یا تدابیر وڅارو او ارزونه یې
وکړو.
د دغو اصلو مفاهیمو بشپړ پوهاوی به له تاسو سره مرسته وکړي چې له نورو سره د دغې موضوع په پوهاوي
کې مرسته وکړئ او مرسته به درسره وکړي چې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي په اړه په احتیاط او درناوي او
پرته د مخشوش کوونکو کلمو د کارولو څخه خبرې وکړئ.
موږ به اوس الندې هر ی مفهوم په نوبت سره تشریح کړي ،چې موږ ته به د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي د
کارې تعریف خواته الرښوونه وکړي.

جنډر او جنسیت
جندر په هره ټولنه کې د نرانو او ښځو ترمنځ ټولنیز توپیر ته ویل کیږي .خو د جنس ( )sexکلمه هم د هغه په
ځای کارول کیږي ،د دغو دوه اصطالحاتو ترمنځ په توپیر باید ښه پوه شو.
جندر  -جنډرپه هره ټولنه کې د نرانو او ښځو ترمنځ ټولنیز توپیر ته ویل کیږي ،خو جنس یا  sexد نارینه او
ښځینه ترمنځ فزیکی یا بیولوژیکي توپیر ته وایي.
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جنډر – د ټولنیزو فکټورونو ،تاریخ ،فرهنګ ،دودونو ،ټولنیزو نورمونو دین او داسې نورو په واسطه تعریف
شوی ،خو جنسیت د بیولوژیکو او طبیعی فکټورونو په واسطه څرګندیږي.
جنس یا جنډر
جندر د نرانو او ښځو ترمنځ کسبی ټولنیز توپیر ته وایي .سره له دې چې په هره ټولنه کې ژورې ریښې لري،
ټولنیز توپیرونه د وخت په تیریدو سره د بدلیدو وړ دي ،او د فرهنګونو په خپل منځ او یو د بل ترمنځ ګڼ
توپیرونه لري« .جنډر» په یوه ټولنه کې د نرانو او ښځو ونډې ،مسؤلیتونه ،فرصتونه ،امتیازونه ،توقعات او
محدودیتونه څرګندوي.

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.
بشري حقوق د هر شخص وقار او ارزښت ته د درناوی په بنسټ والړ دي .بشري حقوق نړیوال دي چې په
ټولو خلکو په مساویانه توګه او پرته د تبعیض څخه د تطبیق وړ دي .بشري حقوق نه بیلیدونکي دي ځکه چې د
هیچا بشري حقوق له هغه یا هغې څخه نه اخستل کیږي مګر په ځینو ځانګړو حالتونو کې.

تاوتریخوالی
تاوتریخوالی ،د قوې یا زور څخه کار اخستل ،ناوړه ګټه اخستنه ،اجبار یا تهدید
ډیرې خلک د «تاوتریخوالی» کمله د فزیکې قوېې او فزیکی تاوتریخوالي سره یوځای کوي ،خو د تاوتریخوالي
ډیر نور ډولونه هم شته .د بیلګې په توګه :تاوتریخوالی = د قویې د ځینو ډولونو کارول ،تهدید (کله چې د تهدید
قوه وکارول شي ،کیدای شي چې موافقه نه وي موجوده) ،یا هم فشار.
تاوتریخوالی
د بل شخص یا نورو خلکو د کنټرول لپاره د قوې کارول دي .تاوتریخوالی کوالی شي چې فزیکي ،احساساتي،
ټولنیزه یا اقتصادي ناوړه ګټه اخستل ،تهدید او اجبار ،یافشار وي .تاوتریخوالی کیدای شي پرانستی ،د فزیکي
یرغل په بڼه یا د وسلې په واسطه د یو شخص تهدید وي؛ کیدای شي چې ډیر پټ د ډارولو ،تهدیدونو یا د نورو
روانی یا ټولنیزو فشارونو په بڼه کې وي.
قوه :د فزیکي ،رواني یا فکري الرو د فشار یا اړتیا له کبله یو فعل ترسره شي.
ناوړه ګټه اخستل :د قدرت څخه ناوړه ګټه اخستل .ناوړه ګټه اخستل شخص د آزاد تصمیم نیولو څخه منع کوي
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.
همدارنګه ماشوم د هغوی د ژوند د تجربو د محدودیت له کبله په دیره آسانۍ سره وارخطا کیږي او غولیږي.
اجبار یا تهدید :د تهدیداتو ،لفظي ټینګار ،په الس بلې خواته ګرځول ،دوکه کول ،ټولنیزې غوښتنې یا اقتصادی
قوې څخه د بل شخص په مقابل کې د زور څخه په کاراخستلو یا د زور هڅه ده ترڅو هغه د هغه\هغې د
خوښی خالف سلوک کې اخته کړي.
موافقه :رضایت تائید یا هوکړې ته ویل کیږې ،په ځانګړې توګه یا خاصتا ً وروسته د ښو مالحظاتو څخه« .با
خبره موافقه» هغه مهال واقع کیږي چې یو شخص د تصمیم په پایلو پوره پوه شي او په آزاده توګه پرته د کوم
زور څخه موافقه وکړي .د باخبره موافقي نشتون د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي په تعریف کې یو عنصر دی.
کیدای شي چې په هغو حاالتو کې چې د زور (فزیکی تاوتریخوالی ،تهدید یا داسی) څخه کار اخستل شوی وی
هیڅ موافقه شتون ونلري« .هغې نه و نه ویل» د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی یوه عمومی دفاعیه ده .په ډیري
پیښو کې کیدای شی چې هغه ښځه «هو» ووایی یا «نه» ونه وایی ،ځکه چې هغه خپل امن ،ټولنیز موقف یا
ژوند تر تهدید او ویرې الندې احساسوي .له دې زیاته دا چې ماشومان (چې  ۱۸کاله سن یې نه وی بشپړ کړی)
په بشپړ توګه نه پوهیږي او نه شي کوالی چې د تعلیم او واده په اړه خپله خوښه \موافقه وکړي.
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دې لپاره چې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی د مختلفو ډولونو په اړه په افغانستان کې د روغتیایی خدماتو د
مسلکی اشخاصو د دوامدار پوهاوي څخه مطمئن شو ،د روغتیا نړیواله ادارې الندې تعریفونه هم کارول کیدای
شي.
 .1جنسی تاوتریخوالی
 .2د نړیواله روغتیایی ادارې د قوانینو په بنسټ ،هر جنسی عمل ،د جنسی عمل د السته راوړلو هڅه ،نامطلوبه
جنسی ویناوي یا نږدیوالي یا هغه عملونه چې د جنسی قاچاق المل کیږي او یا دا چې د اشخاصو د جنسیت
په ضد د قوې تهدید او جبر کارول ،د هر شخص لخوا پرته له دې چې د هغه اړیکې د مجنی علیه سره په پام
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.
 .3جنسی تیری
د جنسی تاوتریخوالي له جملي څخه دی ،او معموالً جنسي دخول لپاره د فزیکي یا نورو قوو کارولو یا
هڅه په کې شاملیږي .زنا هم په کې شامله ده.
 .aزنا :د افغانستان د مصوبه قانون په بنسټ زنا په الندې توګه تعریف کیدای شی.
 .1د مرتکب د تهاجم له کبله په یو شخص کې د دخول المل شي ،اګر که لږ هم وي،
په هره عضو د مجنی علیه کې چې د جنسی آلې دخول ترسره شي ،یا د مجنی په مهبل
یا مقعد کې په هرې وسیلې سره دخول ترسره شي یا یې د عضویت په بله برخه کې.
 .2که تهاجم په زور تر سره شوی وی ،یا د زور یا اجبار په تهدید سره یا همدارنګه د
تاوتریخوالي له ویرې ،بندي ګرۍ ،توقیف ،روانی ظلم یا د قدرت څخه ناوړه ګټه
اخستنه د همدې شخص یا بل شخص په مقابل کې ،یا د اجباري چاپیلایر څخه په ګټه
اخستنه ،یا په داسی شخص تیری ترسره شوی وي چې د سم رضایت یا موافقت ورکولو
وړتیا و نلري.
 .4فزیکی یرغل
په فزیکي یرغل کې د قصدی تهدید ،د فزیکی قوې ،زور یا اسلحي کارول او یا ورباندې تهدیدول شامل
دي .1بیلګې یې دادي ،2وهل ،په څپیړه وهل ،زنۍ کول (خفه کول) ،پرې کول ،پورې وهل ،سوځول،
ویشتل یا د هرې وسلې کارول ،د تیزابو شیندل یا هر هغه عمل چې د درد ،ناراحتۍ او جراحت سبب شي.
 .5اجباري واده
د یو سړي یا ښځې د خوښې څخه پرته واده ته وایي ،سره له دې چې د تاوتریخوالي یو ډول دی ،اجباري
ودونه کوالی شي چې فزیکي ،جنسي او رواني ناوړه ګټه اخستنه نوره هم ډیره کړي.
 .6د حیاتی ځیرمو لکه خواړو او پناه ځاي څخه ممانعت
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.
 .7رواني\احساساتی ناوړه ګټه اخستل
رواني یا احساساتی ناوړه ګټه اخستل د فکری یا احساساتی درد یا صدمې انحراف په توګه تعریف شوی دی.
بیلګې یا دادي :د فزیکي یا جنسی تاوتریخوالي تهدید ،ډارول ،سپکاوی ،اجباري تجرید ،کمین کول(سپکول)،

 2د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي په ځواب کې د روغتیاېی مراقبتونو د سکتور د معیاري عملیاتي پروسیجرونه د عامې روغتیا
وزارت ۲۰۱۳
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شفاهی ځورونه ،نامطلوبه توجه ،تبصرې ،د یو جنسی یا تهدیدي طبعیت سلوک یا لیکل شوې کلمې ،د قدرمنو
شیانو له منځه وړل او داسې نور.
په افغانستان کې ډیري روغتیایي کارکوونکي باید د کورني تاوتریخوالي چې سوځونه او تیری او جنسي تیری د
زنا په ګډون؛ د قربانیانو د درملې لپاره چمتو وي.
کټګوري
جنسي تیری

جنسی تاوتریخوالی

ممکنه پیشنهاد شوې درملنه

بیلګه

-

د زنا تدابیر

-

لومړی درجه حمایت

-

د روانی روغتیا حمایت ته لیږل

 -جنسی تیری د زنا په ګډون

-

لومړی درجه حمایت

 -نامطلوبه جنسی ویناوي

-

د روانی روغتیا حمایت ته لیږل

-

زنا ،د ډله ایزې زنا په ګډون

 -جنسي قاچاق

فزیکی تیری

 -وهل

-

لومړی درجه حمایت

 -لغت کول

-

د جراحت درملنه

 -طعنه ورکول

-

د سوځیدنې درملنه

 -د ویښتو ویستل

-

د مراقبت راتلونکې کچې ته لیږل

 -خفه کول

-

د روانی روغتیا حمایت ته لیږل

 ټپي کول معیوبول سوځول د ښځو پلورل\پیرودل د واده په دا ډول واقعاتو د ښځو ادارو او نوروخدماتو ته لیږل
لپاره
 د بدو ورکولاجباري واده

 اجباري واده د قانوني سن څخه ټیټ عمرواده

7

رواني\احساساتی ناوړه ګټل

 شفاهی ناوړه ګټه\ سپکاوی\ -ډارول
 ځورول \اذیت کول زور پرې راوستل چې ځانووژني.
 زور پرې راوستل چې زهر -وخوري.

لومړی درجه حمایت
د جراحت درملنه
د سوځیدنې درملنه
د مراقبت راتلونکې کچې ته لیږل
د روانی روغتیا حمایت ته لیږل

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
لوړو معیارونو حقوق ،د ظلم او عذاب ،بې عاطفی ګی ،یا سپکاوی کولو چلند څخه د آزادۍ حق؛ او د ژوند
حق.
په نړیواله کچه د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی په ښځو او نجونو د سړیو او هلکانو په پرتله ډیره اغیزه لري« .د
جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي» اصطالح معموالً «د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي» اصطالح پر ځای کارول
کیږي« .د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي» اصطالح د تاوتریخوالي د اعمالو جنسي اړخ روښانه کوي ،په بله وینا
سره په ټولنه کې د یوې ښځې اړونده حالت ترمنځ اړیکې او د هغو زیانمیدو وړتیا ډیره ښکاره کوي .د یادولو وړ
ده ،سره له دې چې هلکان او ځینې سړي هم د جنسي تاوتریخوالي قرباني کیدای شي.
د بشردوستی په چارو کې د جنسیت په بنسټ د تاوتریخوالي د اقداماتو الرښوونې 3چې په بیړنیو حالتو کې د
جنسی تیري په مخنیوي او غبرګون باندې متمرکزې دي ،د نړیواله ادارې دائمي کمیټه ،)۲۰۰۵( ،بیانوی چې د
جنسیت په بنسټ تاوتریخوا لی یوه پراخه اصطالح ده چې د هر هغه عمل یا کړنې لپاره چې د یو شخص د خوښې
پرخالف ترسره کیږي او د ټولني لخوا د ښځو او نارینه ترمنځ د ورکړل شوی توپیر په بنسټ والړ وي ۷( .مخ)
الندې تعریفونه ،په افغانستان کې د روغتیایې خدماتو کارکوونکو لپاره د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي د ادارې د
پروتوکول څخه چې په  ۱۳۹۳کال کې چاپ شوي اخستل شوي دي .همدارنګه په هغو کې نړیواله تائید شوي
تعریفونه چې د د نړیواله ادارې دائمي کمیټې او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د محوې قانون 4څخه اخستل
شوي ،شته دي.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د محوې قانون سره سم په افغانستان کې اعمال هم د ښځو په وړاندي الندې
اعمال هم د ښځو په وړاندي تاوتریخوالي بلل کیږي:
 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.

 سوځول ،د کیمیایی ،زهری ا نورو مضره توکو کارول


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

 3د بشردوستی په چارو کې د جنسیت په بنسټ د تاوتریخوالي د اقداماتو الرښوونې :چې په بیړنیو حالتو کې د جنسی تیري په مخنیوي
او غبرګون باندې متمرکز دي ،د نړیواله ادارې دائمي کمیټه۲۰۰۵ ،
 4د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د محوې قانون ( )EVAWد افغانستان د عدې وزارت چاپ .۲۰۰۹
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 ټپی یا معلول کول.
 وهل ټکول
 پیرودل او پلورل د واده په بهانه
 بد ورکول
 اجباری نکاح
 د واده یا د جوړې د ټاکلو د حق څخه ممانعت
 د قانوني سن د بشپړیدو څخه واده کول
 ښکنځل ،سپکاوی او ډارول
 آزار او اذیت
 جبری انزوا
 د مخدره توکو اعتیاد ته مجبورول
 د میراث څخه محرومول


د شخصی اموالو د تصرف څخه ممانعت



د تعلیم ،تحصیل ،کار او روغتیایی خدماتو ته نه السرسی

 اجباری کار
 د یوې ښځې څخه له ډیرو ښځو سره واده کول ،د مدنی قانون د  ۸۶مادې د حکم د مراعات څخه پرته
 د قرابت نفی کول

د خپلې پوهې ارزول – تاوتریخوالی
په الندې کرښو کې به له تاسو څخه پوښتنه وشي ترڅو هغه څه وکاروئ چې تاسو همدا اوس د تاوتریخوالي او
اړونده اصطالحاتو په اړه زده کړي دي .درې پوښتنې دي.
پوښتنې (د پوښتنو ځوابونه په کلید کې د ماډیول په پای کې د السرسۍ وړ دي).
 .1په داسې حالتونو کې چې وسله وال خلک د جګړې له ګډوډۍ څخه ګټه اخلي ترڅو په غیرمشخص ډول د
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)
أ.

د بشري حقوقو څخه سرغړونه

ب .ناوړه ګټه اخستل
ج .آګاهانه رضایت
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 .2سم یا غلط :کله چې د تاوتریخوالي څخه خبرې کوی ،موخه مو فزیکی تاوتریخوالی دی.
 سم
 ناسم
 .3تاوتریخوالی په ګڼو ډولونو کې څرګندیدالی شي (ټول سم ځوابونه په نښه کړئ).
أ.

فزیکی یرغل

ب .روانی یا احساساتی ناوړه ګټه اخستنه
ج .ټولنیزه یا اقتصادي ناوړه ګټه اخستنه

زور یا قدرت
د قدرت څخه ناوړه ګټه اخستل هم د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی کې شاملیږي.
د دې لپاره د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي په خطرونو او د زیانمن کیدو وړتیاوو باندې پوه شو ،اړینه ده چې په
هغه ټولنه کې چې ژوند کوو د قدرت یا زور په ډولونو باندې پوه شو.
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
په قدرت یا زور کې د تصمیم نیولو او عمل ترسره کولو وړتیا ،مهارت یا ظرفیت؛ فزیکی زور او قوت
شاملیږي .د زور څخه ګټه اخستل د اړیکو اړین اړخ دی .ټولې اړیکې د زور په کارولو سره اغیزمنې کیږي.
هرڅومره چې یو څوک ډیر زور ولري ،په هماغه اندازه ورته موقع برابره ده .هغه خلک چې لږ زور لري په
هماغه اندازه ورته لږه موقع برابره ده له همدې کبله د ناوړه ګټه اخستلو څخه ډیر زیانمن کیدونکي دي.
په یاد ولرئ :د («تاوتریخوالي» په څیر «زور» هم تل فزیکي نه دی.

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




رواني او احساساتي تروما
اقتصاي سختۍ
ټولنیزه بدنامي او رټل کیدل

هر یو د دغو څخه ډیرې خطرناکې پایلې – د جروحاتو ،ځان وژنې یا قتل له کبله مرګ درلودالی شي.
په یاد ولرئ :د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي څخه هر ژوندی پاتی یو شخص دی او د زیان سره په مختلو
ډولونو مخامخ کیږي.
بدنامي (داغ) :د هغو کړو وړو شدید بد ګڼل چې په فرهنګي معیارونو کې باید په پام کې و نه نیول شي .ټولنیزه
بدنامي معموالً د کورنیو یا ټولنو لخوا د رټل کیدو المل کیږي.
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د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي د تعریف اصلي مفاهیم
د دغو اصلي موخو سره یوځای کول د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي د کاري تعریف بنسټ جوړوي.
جنسیت – د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي اعمال د جنسیت په بنسټ دي ،چې د ټولنیزو تعریف شویو مقرراتو،
توقعاتو ،حقوقو او په هره ټولنه کې د نرانو او ښځو امتیازات دي.
تاوتریخوالی  -د قدرت یا زور څخه ګټه اخستل د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي کې راځې – چې تهدیدونه،
ډارول او ناوړه ګټه په کې شاملیږي.
قدرت – د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی د یو شخص لخوا په بل شخص باندې د زور د یو ډول څخه ناوړه ګټه
اخستنه ده.
زیان – د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي ټول ډولونه د اشخاصو ،کورنیو او ټولنو لپاره مضر دي .د جنسیت په
بنسټ تاوتریخوالي څخه هر ژوندی پاتی یو شخص دی او د زیان سره په مختلو ډولونو مخامخ کیږي.
د بشري حقوقو څخه تیری – د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي اعمال د بشري بنسټیزو حقوقو څخه تیری دی.

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
خوښې پرخالف ترسره کیږي او د ټولني لخوا د ښځو او نارینه ترمنځ د ورکړل شوی توپیر په بنسټ باندې والړ
وي .د جنسیت په بنسټ د تاوتریخوالي عمل د نړیواله بشري حقوقو باندې چې نړیواله میثاقونو او کنوانسیونونو
په واسطه یې مالتړ او ساتنه کیږي ،تیری دی .د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی ډیري – خو نه ټول  -په ملی
قانون او کړنالرو کې غیرقانوني او جرمي اعمال دي.

د تعریف په اړه یو څه نور
لکه څنګه چې مو ولیدل تعریف اصلي مفاهیم سره یوځای کوي .د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي اعمال د جنسیت
په بنسټ والړ دي ،زیان رسول  ،د بشري حقوقو څخه تیری دی او قدرت څخه ناوړه ګټه اخستنه او د زور څخه
کار اخستل په کې شاملیږي.

نړیوال لید
د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي تعریف
کوم تعریف چې موږ وکارولو د بشري ناورین د حالتو په زمینه کې یو رسمی او منل شوی تعریف دي .دغه
تعریف په  ۲۰۰۵کال کې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي د ماهرینو لخوا کله چې د نړیواله ادارې دائمي کمیټه
الرښودونه د بشردوستی په چارو کې د جنسیت په بنسټ د تاوتریخوالي تدابیر جوړیدل ،جوړ شول .د دې لپاره
چې دا تعریف د نړیواله ادارې دائمي کمیټې له خوا تصدیق شوی دی ،دا تعریف د ملګرو ملتونو د ادارو ،د ډیرو
نړیواله ادارو ،سره صلیب او سرې میاشتې او نورو نړیواله ادارو لخوا چې په بیړنیو پیښو کې ښکیل دي ،د منلو
وړ دی.
سړي او هلکان او د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی
په نړیواله کچه د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی په ښځو او نجونو د سړیو او هلکانو په پرتله ډیره اغیزه لري .د
یادولو وړ ده ،سره له دې هلکان او ځینې سړي هم د جنسي تاوتریخوالي په ځانګړې توګه د جنسی تاوتریخوالي
قرباني کیدای شي .داسې شواهد موجود دي چې د هلکانو په وړاندې جنسی تاوتریخوالی ترسره شوی دی ،چې له
پخوا څخه اوس د هلکانو پرضد تاوتریخوالی واقع کیږي ،خو تر اوسه د سړیانو او هلکانو د جنسي تیرې په هکله
په هر وضعیت کې د بیړنیو حالتونو په ګډون پوره نه پوهیږي.
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سره له دې سړي او هلکان اکثرا ً یا د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي مرتکبین یا قربانیان دي ،همدارنګه دوی د
جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي د مخنیوي د هڅو مهم خلک دي.
د خپلې پوهې ارزول – د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی او اصطالحات
د الندې پوښتنو په ځوابولو سره تاسو هغه څه تکراروي چې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي د مفهوم په اړه پوه
شوي یاست.
یوه بیځایه شوې ښځه د خپلو درې ماشومانو سره د وسله والې جګړې له سیمې څخه تښتي او د تالشي یوې
پوستې ته رسیږي .ښځه د خپلې کورنۍ او ټولنې څخه جال کیږي ،هغه د پوستې بلې خواته په ښار کې د پناه
ځاي په لټه کې ده .وسله وال شخص د نوموړي ښځې څخه پیسې غواړي (د پوستې څخه د تیرو لپاره اجرت
نشته ،بلکه د رشوت غوښتنه کوي) ترڅو د پوستې څخه بلې خواته تیره شي .ښځه وایې چې پیسې نه لري او
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.
 .1آیا ښځه له جنسي مقاربت سره موافقه وه؟
 هو
 نه
 .2آیا دا د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی یوه پیښه ده؟
 هو
 نه
 .3دا پیښه ولي د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي یو پیښه ده؟
أ.

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

ب .د ښځې لپاره دردناکه وه
ج .د ښځو په بشري حقوقو تیری دی
د .هغه د جنسی مقاربت لپاره خپله موافقه کوي.
ه .د قوې کارول هم په کې شامل دي.

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.
د یادولو وړ ده چې موږ یواځی په هغه شمیر پوهیږو چې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي رپورټ یې ورکړئ،
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.
وقوع :د یوې پیښې یا عمل وقوع په یو ټاکلي وخت کې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي د وقوعاتو شمیر دي.
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دا یوه سیمه ایزه مسئله نه ده
د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي وقوع په ټوله نړۍ کې
دا باید یو سند شي چې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی د پراخه بشري نړیواله حقوقو او عامې روغتیا مسئله ده،
او د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې مناسبه ،ښه کیفیته او اغیزمنه وقایه او غبرګون یې نیمګړی دی.
سره له دې چې په ډیري هیوادونو کې د ستونزې په اړه لږه څیړنه ترسره شوې ده ،شته ارقام په ټوله نړۍ کې د
جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي د وقوع څه ناڅه اټکل کوي.

د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی په نړۍ کې
یادښت :د دغې حساسې موضوع د ارقامو په راټلولو کې د معینو اخالقي او خوندیتوب د ستونزو سره سره ،دغه
حقایق او ارقام منل شوي اټکلونه دي چې د ستونزی د پراخیدو طبیعت څرګندوي او د ناخوالو\او د ناخوالو څخه
وروسته وضعیتونو لپاره ځانګړې کړنالرې روښانه کوي .دغه معلومات په هغو هڅو کې ګټور واقع کیدای شي
چې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي ته د اړونده ادارو پام د باوروړ ارقامو په نه موجودیت کې په هر ځانګړې
چاپیریال کې ،راواړوي.

د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی په ټولو چاپیریالونو کې
په ټوله نړۍ کې د هر و درې ښځو څخه یوه ټکول شوې ،جنسي فعل ته په زور اړ شوې ،یا په خپل ژوند کې
ترې ناوړه ګټه اخستل شوې ده .ډیرې وختونه ناوړه ګټه اخستونکي د دې د خپلې کورنۍ څخه دي.
په کارابین کې چې سروی تر سره شوې  ۴۸٪نجونو راپور ورکړی چې د دوی لومړنۍ جنسي فعل په زور
سره ترسره شوی دی.


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



په جنوبی افریقا کې ،اټکل ترسره شوی چې په  ۸۳ثانیو کې په یوه ښځه باندې تیری ترسره کیږي .او
یواځې د  ۲۰پیښو څخه د یوې په اړه پولیسو ته ریپورټ ورکړل کیږی.



د زمبابوې د میډلنډ ایالت  ۲۵٪ښځو د زنا د هڅې یا د بشپړې زنا په اړه ریپورټ ورکړی چې د یو نږدي
خپل په واسطه ترسره شوی دی.



په ټوله نړۍ کې  ۷۰میلیونه څخه ډیرې نجونې\ ښځې د تناسلې آلې د پریکولو یا ختنې څخه
رنځ وړي .هر کال د ۲میلیونو څخه ډیرې نجونی دا ډول تاوتریخوالی زغمي.

د وسله والو جګړ څخه اغیزمن شوي خلک
موندلې شوې چې څوملتیزه سوله ساتونکو او د بشري مرستې کارکوونکو د مهاجرو او دننه بیځایه شویو ښځو او
ماشومانو څخه په ګینیا ،سیریلیون ،الیبیریا د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت ،نیپال او نورو هیوادونو کې
ناوړه جنسي ګټه اخستې او استثمار کړې یې دي.
کمبوډیا ٪ ۷۵ :هغه ښځې چې د  ۱۹۹۰لسیزې په منځ کې یو څیړنه کې یې ونډه اخستې وه د کورني
تاوتریخوالي سره مخامخ شوې وې چې ډیرې یې د هغو ملګرو له خوا ترسره شوې وې چې سپکه وسله یې
درلوده چې په جګړه کې یې ترې کار اخستلو.
الیبیریا :ټولو هغو ښځو چې د تاوتریخوالي راپور یې ورکړی وو ،د پردیو له خوا پرې تیری شوی وو ،چې د
جګړې په موده ( )۲۰۰۳-۱۹۹۹کې لس برابره د هغو پیښو څخه ډیرې وې چې وروسته د جګړې څخه یې
راپور ورکړل شوی وو.
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د طبیعي آفتونو څخه وروسته
جنسي تاوتریخوالی
د هند بحر سونامي :۲۰۰۴ ،د سونامي په تعقیب د جنسي تیریو پراخ ریپورټونه ورکړل شوي وو.
د نږدې خپلوانو تاوتریخوالی \کورنی تاوتریخوالی
د هند بحر سونامي :۲۰۰۴ ،د سونامي په تعقیب د کورنیو تاوتریخوالو پراخ ریپورټونه ورکړل شوي وو.
قاچاق
د هغو خلکو څخه چې د طبیعی آفت په واسطه زیانمن شوي وو ،ښځې ،نجونې او هلکان بې «درکه» شوي وو .د
آفت ډیرو خرابو شرایطو ،غربت ،اړتیاوو او بې هیلې کیدو د قاچاق وړونکو لپاره زمینه مساعده کړه ترڅو ښځو
او ماشومانو ته چل ورکړي او ناوړه ګټه ترې پورته کړې.

د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی له کبله مړینه
د ج نسیت په بنسټ تاوتریخوالي ځینې قربانیان د پیښې د پایلو لکه ناروغي ،قتل یا ځان وژنې له کبله مړه کیږي،
سره له دې چې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي له کبله د مړینو احصایه په نادره توګه ساتل کیږي.
د روانډا د عامه وژنې د جنسي تیرې څخه ډیر ژوندي کسان اوس اچ آی وي مثبت دي یا هم د ایډز د اختالطونو
له کبله مړه شوي دي.
هر کال د  ۵میلیونو څخه ډیرې ښځې د وژنو د تعهد له کبله مړې کیږي.
ځینې ښځې چې په شدید ،احساساتي ،رواني او ټولنیز ډسټرس  distressباندې اخته دي ،ځان وژنه کوي .د ټایلنډ
د بورمس د په مهاجرینو کې  UNHCRد نورو محافظوي واقعاتو په جمله کې د ځان وژنو د شمیر څارنه کوي.
د هرو  ۳ځان وژنو څخه  ۲یې ښځې دي ،د ټایلند د ملې نسبت په پرتله چې د هرو  ۴ځان وژنو څخه  ۳یې سړي
دي .ډیرې ځان وژني د جنسي تیرې یا کورني تاوتریخوالي قربانیان دي.

په افغانستان کې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي پیښې یا وقوعات
د یوناما (په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستی ماموریت) د  ۲۰۱۳کال د کلني راپور او ملګرو ملتونو د
بشري حقوقو د عالی کمیشنرۍ په بنسټ په اټکلې ډول ټولې  ۱۶۶۹د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي د ښځو چارو
په وزارت ،پولیسو او څارنوالیو کې په  ۱۶والیتونو کې ثبت شوي وو؛ همدارنګه دغه ریپورټ روښانه کوي
چې د دغو  ۱۶۶۹پیښو څخه یواځې  ۱۰۹پیښې ( )۷٪یې د قضایي سیسټم له خوا د ښځو پرضد د تاوتریخوالي د
محوې قانون ( )LEVAWد تطبیق له الرې پرمخ بوول شوې دي .په نوموړې موده کې د ښځو پرضد د
تاوتریخوالي په ثبت شویو واقعاتو کې ډیری هغه پیښې وې چې وهل ټکول او جراحت په کې واقع شوی وو.
د نړیواله حقوقو ( )Global Rightد  «۲۰۰۸په افغانستان کې د کورنۍ ناوړه ګټه اخستنې ملی ریپورټ» راپور
ورکړی چې د  ۴۷۰۰کورونو کې په  ۱۶والیتونو کې چې مصاحبه ورسره شوې وه له جملې څخه  ۸۷٪یې لږ
ترلږه د یو ډول کورني تاوتریخوالي سره مخ شوې وي او  ۶۲٪ښځو د څو ډوله تاوتریخوالو سره مخامخ شوې.
 ۱۷٪یې جنسي تاوتریخوالی ( ۱۱٪د زنا سره مخامخ شوي) ۵۲٪ ،یې د فزیکی تاوتریخوالي ٪ ۵۹ ،د اجباري
واده سره او  ۷۴٪یې د رواني تاوتریخوالي قربانیانې وې.
د افغانستان د حقوقو مستقل کمیسیون راپور ورکړی چې د ښځو پرضد د تاوتریخوالي  ۴۱۵۴پیښې د ۱۱۷۹
شکایت کوونکو لخوا د نوموړی کمیسیون په دفترونو کې د  ۲۰۱۳کال په لومړیو  ۶میاشتو کې ثبت شوې دي .د
پیښو ډیری ( ۱۲۴۹پیښې )۳۰٪ ،په فزیکي تاوتریخوالي اړوند ۹۷۶ ،پیښې ( )۲۴٪یې د شفاهي او رواني
تاوتریخوالي اړوند )۲۱٪( ۸۶۲ ،پیښې د اقتصادي تاوتریخوالي اړوند )۶٪( ۲۶۲ ،د جنسي تاوتریخوالي د
مختلفو ډولونو اړوند او  ۸۰۵پیښې ( (۱۹،۴٪د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په نورو ډولونو پورې اړونده
وې.
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د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی او روغتیایی پاملرنه
د  ۲۰۱۳په نیمایې کې د پوهې ،سلوک او عمل ( )Knowledge, Attitude and Practicesڅیړنه د هغو
روغتیایی کارکوونکو په اړه چې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي د واقعاتو په اداره کولو کې کار کوي د ملګرو
ملتونو د ښځو او د روغتیا نړیواله ادارې لخوا په  ۶والیتونو کې د روغتیایی کارکوونکو د ظرفیت په اړه چې د
جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي په تشخیص ،درملنه ،مسند کولو او راجع کولو کې یې لري د ښه پوهاوی د ترالسه
کولو لپاره ترسره شوه .د څیړنې د پایلو په بنسټ ،په متوسطه توګه د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي  ۲۲قربانیانو
د څیړنې څخه په مخکنۍ میاشت کې روغتیایې مرکز ته مراجعه کړې وه ۷۷٪( .سلنه یې د فزیکي ٪ ۸۳ ،یې د
احساستی او  ٪ ۲۹یې د جنسي تاوتریخوالي قربانیان وو) .د روغتیایې کارکوونکو سره چې مرکه شوې وه،
نیمایي یې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي په روغتیایی پایلو ښه پوهیدل .د نیمایی څخه لږ ډیر ځواب ورکوونکو
ویل چې دوی د ناروغانو څخه د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي د قرباني کیدو په اړه پوښتنې کړې دي ،خو
څرګنده کړې یې ده چې د مناسبې مشورې لپاره ګڼ شمیر خنډونو شته دي .په کلینیک کې د ځاي کموالي ترڅو
محرمیت وساتل شي ،د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي قربانیانو لپاره خدمات هیڅ نشته او که وي نو ډیر لږ دي،
ډیر ټینګار په نورو روغتیایی مسئلو باندې ،د پولیسو د تعقیب ویره ،د داسي مسائلو د پرمخ بیولو لپاره د ټریننګ
کموالی او د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي قربانیانو لپاره په کلینک کې د آسانتیاوو کمښت.
د پوهې ،سلوک او عمل ( )KAPڅیړنې پایلو وښودله چې یوه بیړنۍ اړتیا شته چې د جنسیت په بنسټ
تاوتریخوالی د روغتیا د سکتور په کړنالرو کې شامل ،د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي د پیښو د اداره کولو لپاره
الرښوودونه جوړ او د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي پیښو د درملنې او ادارې په اړه د روغتیایي پرسونل
ظرفیت یا وړتیا لوړه شي .دغو پایلو وښودله چې د روغتیایي خدماتی او نورو خدماتي ادارو تر منځ د اړیکو د
پیاوړي کولو او د روغتیایی مرکزونو منظم کولو او د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي په وړاندې د فرهنګي او
ټولنیزو خنډونو د په ګوته کولو ،اړتیا شته.

بشري بیړني حالتونه او ترینګلي چاپیریالونه
جنسي او د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي نور ډولونه کوالی شي چې په ډیرو بشري بیړنیو حالتونو کې ډیر شي.
بشري بیړني حالتونه د پیښو یو پیچلي مرکب دې چې کیدای شي د طبیعی قوې ( د هوا یا جغرافیایی وخیم
حالتونه) یا انساني فعالیتونو (جګړه ،ټولنیز بدلون یا انقالب یا د چاپیریال ګډوډ کیدل) په پایله کې رامنځ ته شي.
په بیړنیو حالتونو کې ښځې او نوي ځوانان د خپلو کورنیو او ټولنو څخه بیلیدالی شي او د زیانمن کیدو لپاره یې
وړتیا ډیریږي .په قانون او نظم کې او په محافظوی ټولنیزو معیارونو کې خال رامنځ ته کیدل د ناوړه ګټه اخستې
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.
لومړی پړاو :مخنیوی او تخفیف
دا پړاو د اقتصادي ویجاړتیا او ټولنیزو ناخوالو ،مدنی تخریب او د ودې عدم توازن په واسطه مشخصیږي .په
دې پړاو کې فعالیتونه د ناورین د مخنیوي یا د هغه د ناوړه اغیزو د کمولو لپاره ترسره کیږي .په مخنیوی او
تخفیف کې یې الندې فعالیتونه شاملیږي:
 د معلوماتو څارنه او راټولول ترڅو راتلونکی ناورین په وخت تشخیص شی.


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



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



احتمال او د پالن جوړولو لپاره چمتووالی

 د ټولو اړونده فعاالنو لپاره د غبرګون د ظرفیت ډیرول ،د ټولنو په ګډون په خاصه توګه چې کیدای شي
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
ژوند په ژغورلو او د اغیزمنه شویو ټولنو په لومړنیو مرستو تمرکز کوي.
دریم پړاو :خوندي هوساینه
په دې پړاو کې ،اصلی ناورین تیر شوي یا لږ شوی دی .خلک ځانونه په کورنۍ او ټولنو (ډلو) کې بیا تنظیموي.
په دې پړاو کې ګډوډي لږه او بنسټیزې اړتیاوې پوره شوې وي .په دې پړاو کې د مدني ټولنې او د زیانمن شویو
خلکو د ظرفیت د لوړولو ،د روغتیا د سیسټمونو د بیاودانولو ،د قانون حاکمیت ،خوندي توب او نورو لپاره
متمرکز کیدای شي او د جګړې تحلیل او بیا رغاونه ترسره کیږي.
څلورم پړاو :بیارغاونه او له سره پیاوړتیا
د دې پړاو په بهیر کې .هغه کورنۍ یا ډلې چې د ناورین له کبله بې ځایه شوې ښایې بیرته خپل وطن او سیمې ته
راوګرځي یا په یو نوي هیواد کې د پناه غوښتلو په لټه کې وي ،کیدای شي چې پخپله بیرته راشي او یا هم د بیا
میشته کیدو د پالن په توګه وي .کیدای شي چې دغه پړاو د پراخو ټولنیزو بیارغاونو او ټولنې ته د بیرته
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
الندې معلومات د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي ډولونه څرګندوي چې د بیړنیو حالتو په مختلو پړاونو کې اکثراً
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:


د قدرتمندو اشخاصو له خوا ناوړه ګټه اخستنه

 جنسي سوداګري
 جنسی تیری ،د جنګیالیو په واسطه ډارول
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

د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي ډولونه د بیځایه کیدو په شرایطو کې


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
 خطرناکه دودونه کیدای شي د بې ځایه کیدو په شرایطو کې له سره دود شي.
د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي ډولونه د بیرته ستنولو په مهال
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 جنسي ناوړه ګټه اخستل ،د ماشومانو جالکیدل
 د صالحیت لرونکو اشخاصو لخوا جنسي تیری
 جنسی یرغل
د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي ډولونه د بیارغاونې په مهال
 د صالحیت لرونکو لخوا ناوړه ګټه اخستل
 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
بنسټ تاوتریخوالی د ډیرو ډولونو د مخامخ کیدو له لوړ خطر سره مواجه دي .الندې د جنسیت په بنسټ
تاوتریخوالي هغه بیلګې دي چې معموالً د ښځو او نجونو د ژوند په پړاوونو کې پیښیږي.
د یادولو وړ ده چې وړې نجونې به د هغه حالت په اړه چې دوی ورسره مخ کیږي د پوهیدو او مکالمې وړتیا
ونلري او دا چې لویانې به هم خپل ټول ظرفیت و نشي ساتلی.
د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي ډولونه د زیږون څخه مخکې
 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.



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

د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي ډولونه د شیدو خوړو په موده کې
 د ښځینه ماشوم وژنه
 احساساتی ناوړه ګټه اخستنه
 فزیکی ناوړه ګټه اخستل
 خوړو اودرملو ته ناانډوله السرسۍ
د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي ډولونه د نجلیتوب په مهال
 اجباري واده
 د کورنۍ د غړو او بیګانه خلکو له خوا جنسي ناوړه ګټه اخستل
 خوړو اودرملو ته ناانډوله السرسۍ
 اجباري فحشا
 زنا
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 قاچاق
د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي ډولونه د نوې بلوغ په موده کې
 اجباري واده
 د مینې وعدې
 جنسي معامله د شیانو او خدماتو په بدل کې (مثالً د زړو سړیو سره اړیکې)


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

 زنا
 خوړو اودرملو ته ناانډوله السرسۍ
 جنسی ځورونه
 اجباري فحشا
 قاچاق
د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي ډولونه د پیغلتوب په موده کې


د صمیمي ملګري په واسطه ناوړه ګټه اخستنه

 د میړه جنسي تیري
 د جهیز ناوړه کارول او قتلونه
 په کارځای کې جنسی ناوړه ګټه
 جنسی ځورونه
 جنسی تیری


د معیوبه ښځوڅخه ناوړه ګټه اخستل

د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي ډولونه د زړښت په موده کې
 د کونډو څخه ناوړه ګټه
 د زړو څخه ناوړه ګټه
مباحثه :کوم یو د دغو څخه به ډیره رواني -ټولنیزه عقلي روغتیا اغیزه ولري؟ د نورو کوم ناحیو سره کار لري؟
د رواني -ټولنیزه عقلي روغتیا په مهال د تخصص کومې کچې ته په مختلفو پیښو کې اړتیا ده؟ آیا د اضافي مالتړ
غوښتنه وشي؟ کله؟
دریمه موضوع :د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي الملونه او مساعد کوونکي فکټورونه
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اوس نو چې موږ د جنسیت پ ه بنسټ تاوتریخوالي معنی ،همدارنګه د هغه ډولونه او وقوعات په مختلفو شرایطو
او د ژوند په مختلفو پړاوونو کې تشریح کړل ،اوس یې اصلي الملونو او هغو فکټورونو ته کتنه کوو چې د
جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي لپاره زمینه مساعدوي.
د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي ونه
د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي د موضوع روښانه کولو او پوهاوی یوه الره داده چې یوه ونه رسم شي .دا میتود
له ټولنې سره په سیمه کې ګټور دی ،او د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي ساده الره ده.
ټوله ونه د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي استازیتوب کوي .ریښې یې اصلي الملونه دي .هوا او تودوخه یې
مساعدوونکي فکټورونه دي – هغوی د ونې د لوییدو سبب کیږي او ریښې یې نورې هم غټیږي .ښاخونه یې د
جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي مختلف ډولونه دي چې واقع کیدالی شي .پاڼې د ژوندي قربانیانو ،د هغو کورنیو او
ټولنې لپاره د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي پایلې دي.

ریښې
ریښې اصلی الملونه دي.
د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي اصلي الملونه د ښځو په وړاندې د ټولنو د جنسي تبعیض سلوک او کړه وړه دي.
په وصفی توګه دغه سلوک او کړه وړه ښځې او سړي د قدرت په سختو دندو او موقفونو کې راولي ،چې ښځې د
نارینه په پرتله د الس الندې موقف لري .د ښځو لپاره منل شوي جنسي مقررات او اجتماعي او اقتصادي
ارزښتونو کمښت او د ښځو کار دغه نظریه چې سړي د تصمیم نیولو قدرت او په ښځو قدرت لري ،پیاوړې
کوي .د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي د اعمالو په لړ کې مرتکبین د امتیازونو ،قدرت او په نورو د کنټرول په لټه
کې وي .دغه په سپکه کتل یا د بشري حقوقو ،ډیموکراسي او د ستونزو د حل د سمو الرو څخه ناخبري
ناانډولتوب د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي له ادامې سره مرسته کوی.
هوا\تودوخه
هوا او د تودوخه مرستندویه فکټورونه دي – دوی پیریږدي چې ونه ډیره وده وکړي او ریښې یې لویې شي.
کله چې ناانډولي او تبعیض د د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي د ټولو ډولونو ریښه ده ،ګڼ شمیر نور فکټورونه د
جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي په پراختیا او ډولونو باندې په ټولو شرایطو کې اغیزه کوي .په ناورین او ترینګلو
شرایطو کې دا ډول ډیر فکټورونه شته چې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي خطر او زیانمن کیدنه ډیروالی شي.
بیلګې یې دادي.
 کورنۍ غالبا ً سره جالکیږي.


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

 د بشري حقوقو څخه د تیرې ،بې قانونۍ او د مجازاتو څخه پرته متداول چاپیریال موجود وي.
 بې ځایه شوې خلک په مرستې پورې تړلي وي او د ناوړه ګټې او استثمار لپاره مساعد وي.
 کیداي شي مؤقتي ټولنې او سرپناوې خوندي نه وي ،کیدای شي ډیر بیراو بار په کې وي ،په لرې پرتو
سیمو کې وي ،او کیدای شي چې د پوره خدماتو او آسانتیاوو کمښت په کښې کې وي.
ښاخونه (څانګې)
ښاخونه د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي د بیالبیلو ډولونو معنی لري .د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي اعمال
کیدای شي په څلورو عمومی کټګوریانو وویشل شي.
 جنسي ناوړه ګټه اخستنه
 فزیکي ناوړه ګټه اخستنه
 احساساتي او رواني ناوړه ګټه اخستنه
 اقتصادي ناوړه ګټه اخستنه
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پاڼې
پاڼې د قربانیانو ،د هغوی کورنیو او ټولنو لپاره د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي د پایلو حیثیت لري.
د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي پایلې اشخاصو او ټولنو ته ډیرې پراخې دي .په یاد ولرئ چې فزیکي پایلې لکه د
جنسي مقاربت له الرې ساري ناروغۍ ،نامطلوبه امیندواري؛ احساساتي او رواني پایلې لکه مالمتي او شرم؛ او
ټولنیزې پایلې لکه جالوالی او رټل کیدل ،چې نومونه مو واخستل خو بیا هم لږ دي .د جنسیت په بنسټ
تاوتریخوالي دغو پایلو هر ډول به په مشرح ډول وروسته په څلورم ماډیول کې تشریح شي .په بیړنیو شرایطو
کې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي په وړاندې غبرګون ،او نورې سرچینې به د رواني مالتړ او د رواني روغتیا
اجزاو ته مختصې شي.
د لومړي ماډیول د قضیې څیړنه
راځئ چې د دغه ماډیول لپاره د یوې قضیې د څیړنې د آزمویلو په واسطه ځینې مفاهیم و کاروو .سمدالسه د
جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي د الرو په اړه فکر کولو خواته تګ سړی په وسوسه کې اچوي .خو کله چې د
قضیې څیړنه ولولئ او فعالیتونه بشپړ کړئ ،په سر کې هڅه وکړئ چې د آزادې (آزاده) او د هغې د کورنې لپاره
د شرایطو په محرکاتو د هغه څه په رڼا کې چې تاسو همدا اوس زده کړي ،ځان پوه کړئ.
آزاده او کورني یې
آزاده  ۱۷کلنه ده .تر دا ورستیو پورې آزاده د خپل مور او پالر او کوچنیو وروڼو او خویندو سره په یو ناامنه
ځای کې اوسیده .د آزادې کورنۍ یوه پالرواکه ،او دودیزه جنسی دندو کورنۍ ده ،د هغې مور د کور ،پخلي او
ماشومانو د پاملرنې مسؤلیت لري او پالر یې تصمیم نیوونکی او د کور اصلي عاید راوړونکی دی .سره له دې
چې کورنۍ غریبه ده ،آزاده د نورو بیځایه شویو ماشومانو سره وتوانیده چې ښوونځي ته والړه شي .درې اوونۍ
مخکې د آزادې پالر هغې ته وویل چې هغه نو نور د هغې د پاملرنې وړتیا نه لري او د هغې لپاره یې ترتیب
نیولی چې د هغه د تره زوی له کورنۍ سره چې د هیواد په نسبتا ً خوندي سیمه کې اوسیږي ،ژوند وکړي.
د کورنۍ  ۴۲کلن سړی چې په دې نږدې وختو کې یې خپله ښځه له السه ورکړې او هغوي یو چا ته اړتیا لرې
چې د ماشومانو څخه ساتنه او پالنه وکړی ،او د پالر لپاره هوساینه وي .آزاده ډیر ژر دغه سړې ته واده شوه او
هغه یې خپل کور ته راوستله ،د خپلې کورنۍ څخه درې ساعته لرې .په لومړۍ شپه په آزادې نوموړي سړي
جنسی تیری وکړ .سړي په هغې سبا سهار بیا جنسی تیری وکړ ،په بله شپه بیا او هره ورځ بیا او بیاځلي .د دوه
اوونیو زغم څخه وروسته ،آزادې خپل پالر ته ولیکل او د هغه څخه یې غوښتنه وکړه چې اجازه ورکړي چې
بیرته کمپ ته راشي .آزادې سمدالسه د خپل پالر ځواب تر السه کړ:
زما ګرانې آزادې .زه ستا د لیک په لوستلو ډیر خفه شوم .هیله ده ماته بیا داسې شیان و نه لیکې – تاسي پوهیږي
چې لیک څنګه له دې ځایه ځی او د نورو خلکو کورونو ته ځي .هغه موضوع چې تاسو له ما سره شریکه کړې
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،
ځکه خو موږ ژوندې پاتي یو .ت اسو له دغه سړې سره په واده کولو د خپلې کورنۍ سره مرسته وکړه ،آزادې.
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.
هغه احساس نه کوی چې کومه بله الره ورته پاتې وي.
د لومړي ماډیول لنډه آزموینه -د قضیې څیړنه
 .1راځئ چې د آزادې قضیه د هغو مفاهیمو په پام کې نیولو سره وڅیړو چې د دغه ماډیول په پیل کې مو
تکرار کړل .په دغه څیړنیزه قضیه کې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي کوم الندې مفاهیم څرګند وو؟ ټول
سم ځوابونه په نښه کړئ.
أ.

د آزادې بشري حقوقو ته درناوی

ب .ټولنیز فشار
ج .د قدرت څخه ناوړه ګټه اخستنه
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د .زیان
 .2بیا ،د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي هغه کټګوري په پام کې ونیسي چې په دغه سناریو کې پرې بحث شوی.
هیله ده د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي ټولې هغه کټګوریانې چې د آزادې له کیسې سره سمون لري وټاکئ:
أ .جنسي ناوړه ګټه اخستنه
ب .فزیکی ناوړه ګټه اخستنه
ج .احساساتي او روانی ناوړه ګټه اخستنه
د .اقتصادي ناوړه ګټه اخستنه
 .3څه فکر کوي چې د آزادې د ناوړه ګټه اخستلو اصلی الملونه به کوم وي؟
أ.

د آزادې دینې پس منظر او د اړینو روغتیایی تعلیماتو کموالي

ب .د جنسیت ناانډولي او د آزادې بشري حقوقو ته لږ درناوی
ج .بې ځایه کیدل او کمزوري ښوونځي
 .4د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي په ونه کې پاڼې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي پایلې تمثیلوي .په دغه قضیه
کې د آزادې څخه د ناوړه ګټې اخستنې ټولې شونې یا ممکنه پایلې په نښه کړئ:
أ.

ناوړه روغتیایې پایلې

ب .د هغې په میړه اقتصادې تړاو
ج .مخکې له وخته امیدواري
د .خپګان یا ډپریشن
 .5په څیړنیزه قضیه کې مساعد کوونکي فکټورونه موجود وو (د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي په ونه کې یې د
هوا او تودوخې حیثیت درلود ،او داسې نور) .بیرته قضیې ته والړ شئ او ټول هغه څه په نښه کړئ چې د
آزادې له حالت سره سمون خوري.
أ.

د آزادې زړه راښکونکې څیره

ب .د کورنې تړل کیدل په مرسته د مرستندویه ادارو څخه
ج .د کورنۍ ناامنه چاپیریال
د .د سړې په الکولو اخته کیدنه
ه .د آزادې د پوهې کموالی د هغې د بشري حقوقو په اړه ( او د هغې د مهارت کمزورتیا د خپلو
حقوقو څخه د فاع لپاره)
مبارک!
تاسو دا ماډیول بشپړ کړ.
اوس باید تاسو وکوالی شي...
 د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي تعریف کړی
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د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي اړونده مفاهیم تشریح کړئ (لکه تاوتریخوالی ،زیان ،قدرت)



د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي د معمولو کټګوریانو نومونه واخلې او هغه چې افغانستان کې ډیر
اغیزمن کړي.

 د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي اصلي الملونه وپیژنئ
 د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي پایلې و پیژنئ
اوس تاسو کوالی شئ چې دویم ماډیول ته پرمخ والړ شئ

22

د لومړي ماډیول د ځوابونو کلید

د خپلې پوهې آزمویل – تاوتریخوالی
 .1په داسې حالت ونو کې چې وسله وال خلک د جګړې له ګډوډۍ څخه ګټه اخلي ترڅو په غیرمشخص ډول د
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)
أ.

د بشري حقوقو څخه سرغړونه

ب .ناوړه ګټه اخستنه
ج .آګاهانه رضایت
ځواب :الف سم دی ،دا د بشري حقوقو څخه د تیرې او ناوړه ګټه اخستې یوه بیلګه ده.
 .2سم یا غلط :کله چې د تاوتریخوالي څخه خبرې کوی ،موخه مو فزیکی تاوتریخوالی دی.
 سم
 ناسم
ځواب :ناسم  -په تاوتریخوالي کې فزیکي ،احساساتی ،ټولنیز یا اقتصادي ناوړه ګټه اخستنه ،ډارول ،یا فشار هم
شاملیږي .تاوتریخوالی کیدای شي پرانستی د فزیکي تیرې په بڼه یا د وسلې په واسطه د یو چا ویرول وی؛
کیدای شي چې ډیر پټ د استثمار ،د روانی او ټولنیزو تهدیدونو یا په نورو ډولونو وي.
 .3تاوتریخوالی په ګڼو ډولونو کې څرګندیدالی شي (ټول سم ځوابونه په نښه کړئ).
أ.

فزیکی یرغل

ب .روانی یا احساساتی ناوړه ګټه اخستنه
ج .ټولنیزه یا اقتصادي ناوړه ګټه اخستنه
ځواب :الف ،ب او ج – دا ټول د هغو الرو بیلګې دي چې تاوتریخوالی کوالی شې په کې څرګند شي.

د خپلې پوهې ارزونه – د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي مفاهیم او اصطالحات
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
پوستې ته رسیږي .ښځه د خپلې کورنۍ او ټولنې څخه جال کیږي ،هغه د پوستې بلې خواته په ښار کې د پناه
ځاي په لټه کې ده .وسله وال شخص د نوموړي ښځې څخه پیسې غواړي (د پوستې څخه د تیرو لپاره اجرت
نشته ،بلکه د رشوت غوښتنه کوي) ترڅو د پوستې څخه بلې خواته تیره شي .ښځه وایې چې پیسې نه لري او
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.
 .1آیا ښځه د جنسي مقاربت سره موافقه وه؟
 هو
 نه
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ځواب :نه – ښځې موافقه نه درلوده .په داسي شرایطو کې چې د جبر کوم ډول (فزیکی تاوتریخوالی ،ډارول او
داسی نور) کارول شوی وي ،موافقه اعتبار نه لري.
 .2آیا دا د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي یوه پیښه ده؟
 هو
 نه
ځواب :هو – دا د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي یوه بیلګه ده .سړې د خپل زور څخه ناوړه ګټه واخسته ترڅو په
ښځه زور راوړي چې جنسی معامله ورسره وکړي او د تالشي د ځای څخه تیر شي.
 .3دا پیښه ولي د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي یو پیښه ده؟
أ.

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

ب .د ښځې لپاره دردناکه وه
ج .د ښځو په بشري حقوقو تیری دی
د .هغه د جنسی مقاربت لپاره خپله موافقه کوي.
ه .د قوې کارول هم په کې شامل دي.
ځواب :الف ،ب ،ج ،او هـ  -دا پیښه د وسله وال سړې او ښځې ترمنځ د قدرت ناانډوله توازن له کبله چې د
ښځې د زیان المل کیږي ،د ښځې په بشري حقوقو تیری کیږي او د قوې څخه ناوړه ګټه اخستل کیږي .ښځې د
جنسی تیري لپاره رضایت نه درلود.

د لومړي ماډیول لنډه آزموینه -د قضیې څیړنه
 .1راځئ چې د آزادې قضیه د هغو مفاهیمو په پام کې نیولو سره وڅیړو چې د دغه ماډیول په پیل کې مو
تکرار کړل .په دغه څیړنیزه قضیه کې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي کوم الندې مفاهیم څرګند وو .ټول
سم ځوابونه په نښه کړئ.
أ.

د آزادې بشري حقوقو ته درناوی

ب .ټولنیز فشار
ج .د قدرت څخه ناوړه ګټه اخستنه
د .ځورونه
ځواب :ب ،ج ،د – په دغه سناریو کې د آزادې بشري حقوقو ته درناوی نه کیږي .آزاده د ټولنیز فشار الندې
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
مخامخ کیږي.
 .2بیا ،د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي هغه کټګوري په پام کې ونیسي چې په دغه سناریو کې پرې بحث شوی.
هیله ده د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي ټولې هغه کټګوریانې چې د آزادې له کیسې سره سمون لري وټاکئ:
أ .جنسي ناوړه ګټه اخستنه
ب .فزیکی ناوړه ګټه اخستنه
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ج .احساساتي او روانی ناوړه ګټه اخستنه
د .اقتصادي ناوړه ګټه اخستنه
ځواب :الف ،ج – زنا د جنسي ناوړه ګټه اخستلو یو ډول دی .آزاده هره ورځ د خپل نوې میړه لخوا ترجنسی
تیري الندې راخی .همدارنګه آزاده د احساساتي او رواني ناوړه ګټه اخستلو سره مخامخ کیږي :هغې نه
غوښتل چې له دغه سړي سره واده وکړي ،چې خفه او ډاره شوې ده ،او اوس احساس کوي چې د دغه سړې
په کور کې بنده پاتې ده .سره له دې موږ باید په پام کې ونیسو چې آزاده د فزیکی ناوړه ګټه اخستې سره هم
مخامخ شوې ده ،دغه ډول د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي په څیړنیزه قضیه کې نه وو تشریح شوی ،د
قضیې د څیړلو څخه داسي شواهد نشته چې هغه د پخپله له اقتصادې ناوړه ګټه اخستنې سره مخامخ شوې
وي.
 .3څه فکر کوي چې د آزادې د ناوړه ګټه اخستلو اصلی الملونه به کوم وي؟
أ.

د آزادې دینې پس منظر او د اړینو روغتیایی تعلیماتو کموالي

ب .د جنسیت ناانډولي او د آزادې بشري حقوقو ته لږ درناوی
ج .بې ځایه کیدل او کمزوري ښوونځي
ځواب :ب – د جنسیت ناانډولتیا او د آزادې بشرې حقوقو ته نه درناوی د آزادې د ناوړه ګټه اخستل کیدو اصلی
الملونه دي.
 .4د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي په ونه کې پاڼې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي پایلې تمثیلوي .په دغه قضیه
کې د آزادې څخه د ناوړه ګټې اخستنې ټولې شونې یا ممکنه پایلې په نښه کړئ:
أ.

ناوړه روغتیایې پایلې

ب .په میړه د هغې اقتصادې تړاو
ج .مخکې له وخته امیدواري
د .خپګان یا ډپریشن
ځواب :ټول  -دا ټول د آزادې د ناوړه ګټه اخستل کیدو شونې منفي پایلې دي.
 .5په څیړنیزه قضیه کې مساعد کوونکي فکټورونه موجود وو (د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي په ونه کې یې د
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.
أ.

د آزادې زړه راښکونکې څیره

ب .د کورنې تړل کیدل په مرسته د مرستندویه ادارو څخه
ج .د کورنۍ ناامنه چاپیریال
د .د سړې په الکولو اخته کیدنه
ه .د آزادې د پوهې کموالی د هغې د بشري حقوقو په اړه (او د هغې د مهارت کمزورتیا د خپلو حقوقو
څخه د فاع لپاره)
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ځواب :ب ،ج ،هـ  -هغه مساعد کوونکي فکټورونه چې په دغه قضیه کې ذکر شول عبارت دي له :د کورنۍ
تکیه یا تړل کیدل په بهرنۍ مرسته ،د کورنۍ ناامنه چاپیریال او د آزادې د پوهې ټیټه کچه د هغې د بشري حقوقو
په اړه (او د هغې د مهارت کمزورتیا د خپلو حقوقو څخه د فاع لپاره).
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د دویم ماډیول سریزه
دویم ماډیول :په بیړنیو پیښو کې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي د په ګوته کولو کاري چوکاټ
اوس نو چې موږ د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي اصلي مفاهیم په بیړنیو شرایطوکې تکرار کړل ،راځي چې د
هغه کاری چوکاټ او ځینو نورو کلیدو الرو تشری پیل کړو چې پوهیدل یې د دې لپاره اړین دي چې د جنسیت
په بنسټ تاوتریخوالي د مخنیوي او غبرګونې اقدامات په سمه او اغیزمنه توګه ډیزاین شي.

د ماډیول محتویات
دغه ماډیول اغیزمنو اقداماتو ته د رسیدو درې اصلې الرې تشری کوي :په حقوقو والړه ،د ټولنې پرمختګ او په
ژوندي پاتې شوي ( )survivorد تمرکز الرې.
ورپسې دغه ماډیول د څو سکټوریزه اقداماتو لنډه کتنه کوي چې تمرکز به یې په عمومی توګه په روغتیایی
سکټور او په ځانګړې توګه په رواني روغتیا او رواني ټولنیز مالتړ وی .د مداخلو یا اقداماتو لپاره سیسټمونو او
معیارونو او د ادارو ترمنځ همږۍ ،او همدارنګه د ترټولو لږو متوقعه فعالیتونو ته لکه څنګه چې د په بشری
شرایطو کې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی اقداماتو په  IASCالرښود کې دي او په افغانستان کې نورو د
السرسی وړ وسایلو ته ګوري ،چې په راتلونکي پړاو کې د نور پرمختګ المل کیږي.
باآلخره ،دغه ماډیول په لنډه توګه د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي څخه د ښځو او نجونو د خوندي کولو لپاره د
اړین تغیر د کلیدي سرچینې په توګه هغو خلکو ته ګورې ،چې د سیمه ایزې مشرۍ او مالکیت په پیاوړي کولو
باندې ټینګار کوي.

د دویم ماډیول موخې
د دغه ماډیول په پای کې به ګډونوال و کوالی شي چې:
هغه اصلې تګالرې وپیژني چې زموږ کار اغیزمن کوي ترڅو د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي مخنیوی وکړو او
په هره کچه او د بیړنی غبرګون په ټولو پړاونو او په ترینګلي چاپیریال کې غبرګون څرګند کړي.
د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي د همغږي موخه به تشری او د  IASCیا نړیواله ادارې دایمې کمیټې د جنسیت
په بنسټ تاوتریخوالي الرښود څخه ګټه واخستالی شی ترڅو د ادارې د خپل منځ فعالیتونو مالتړ وکړي.
د دغه کاري چوکاټ او د حقیقي ژوند څیړنیزې قضیې د پوهاوي لپاره وکاروالیی شئ.

زمینه
نړیوال
د  ۱۹۹۰لسیزې ترلومړیو پورې ،په بوزنیا ،راوانډا او کوسوو کې د کتلوي جنسي تیري راپورونو سره ،نړیواله
ټولنې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي ته په فعاله توګه د بشري هڅو د غبرګون د یو جز په توګه غبرګون ښکاره
کاوه .په پایله کې په سیمه هم په سیاست او هم په عمل کې مهم پرمختګونه ترسره شول .ډیرو فعاالنو د څیړنو،
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
په افغانستان کې د اوسیدونکو ښځو لپاره ،د شمیر تائیدول ستونزمن دي ،خو ډیرې څیړنې موافقه لري چې د
جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی ،په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو په مقابل کې تاوتریخوالی په افغانستان کې پراخ
دی او د افغان ټولنې ټولې څانګې ترې اغیزمنې دی .کیدای شي د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی بله بڼه غوره
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کړي ،لکه فزیکي ،رواني او جنسی تاوتریخوالی ،جنسی استثمار ،کورنی تاوتریخوالی او همدارنګه دودیزه
خطرناکه رواجونه چې اکثرا ً ورڅخه سترګې پټیږي او په بدلون نه منونکو قانونی اصولو باندې والړې دي چې د
ښځو لپاره په ټولنیزه کچه د ټیټ حالت امر کوي.
په نړیواله توګه دغه هڅې د دې المل شوې چې په بیړنیو ،او ترینګلو شرایطو کې د جنسیت په بنسټ
تاوتریخوالي د په ګوته کولو لپاره کاري چوکاټونه ،الرې او ماډلونه را منځ ته شي او د ګڼ شمیر سکټورونو په
اغیزمنې همغږی او همکاري پورې تړاو لري .دغه کاری چوکاټونه په فردی او ټولنیزو حقوقو باندې او په ټولو
هغو هڅو والړ دي چې د هغوی حقوق پیاوړی او ورڅخه دفاع کوي.

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)
په هغو حقوقې کې د مداخله وکړي چې تر پښو الندې شوي.
هغو خلکو چې د تاوتریخوالی سره مخامخ شوي هم د اړتیاوو د پوره کولو او هم د حقوقو د درک کولو لپاره
خدمات او مرسته چمتو کړي.

د حقوقو په بنسټ الره
د خپل روانشناسی کاری چوکاټ مالتړ کول د مخنیوي او غبرګون د برنامې جوړولو یوه لړۍ ده چې د اقداماتو
په هره کچه پورې او د بیړني غبرګون د ټولو پړاونو په بهیر پورې تړاو لرې.
د دغو الرو څخه چې لومړی پرې بحث کوو د حقوقو په بنسټ الره ده.
د حقوقو په بنسټه الره هغه ده چې په بیړنیو شرایطو کې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی په ګوته کړي ،د ښځو
اونجونو حقوق د بشري حقوقو په توګه وپیژنی او ټولې ذیدخله مراجع مجبوروي چې:
د ښځو او نجونو حقوق په ټولو مواقعو کې نړیواله اجنډا وساتي (د هغوی د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی څخه د
آزاده ژوند کولو حق په ګډون).
د ښځو او نجونو حقوق پیاوړي ،خوندي او عملي کړي.
د حقوقو په بنسټ الره:
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 ژوندي پاتې شویو او د ټولنو او د پیاوړتیا لپاره هڅه کوي.

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
جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی په ښه توګه په ګوته کړي.
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د ټولنې د پرمختګ د الرې اصلې موخه دا ده چې په ټولنه کې ټولیز بدلون او عدالت د ټولنو سره د کار په پایله
کې راولي.
د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی په اړه د هغوی اړتیاوې ،فرصتونه ،حقوق او مسؤلیتونه معرفي کړي.
د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي د پیژندلو لپاره پالن ،نظم او عملي کار وکړي.
د ترسوه شوي عملی کار د ګټورتوب او اغیزو ارزونه کوي.

په ژوندني پاتې شویو – تمرکز الره
وروستی الره چې بحث پرې کوو د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی په ژوندي پاتې شویو – د تمرکز الره ده.
د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی په ژغورل شویو – تمرکز الره د ژوندي پاتې شویو د پیاوړتیا هڅه د مرستو په
مرکز کې د هغې \هغه په راوستلو سره کوي .په ژغورل شویو -تمرکز الره د هر ژوندي پاتې شوي فرد،
فزیکی ،رواني ،احساساتي ټولنیز او معنوی اړخونه په بر کې نیسي .همدارنګه دغه الره د ژوندي پاتې شوي
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
په ژوندي پاتې شوې – تمرکز الره تشخیصوی چې:
هر څوک ځانته ځانګړتیاوې لري (ځانته ځانګړتیاوې لري)
هر څوک د جن سیت په بنسټ تاوتریخوالي په مقابل کې ځانته غبرګون څرګندوي او په پایله کې به ځان ته
اړتیاوې ولري.
هر څوک ځان ته پیاوړتیا ،ځیرمې او د ستونزې څخه د وتلو میکانیزمونه لري.
هر څوک حق لرې تصمیم ونیسي چې څوک باید په هغه څه پوه شي ،چې په هغوي پیښ شوي ،او هغه څخه چې
وروسته به پیښ شي.

په ژوندي پاتې شوي – 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،
مناسبو ،د السرسی وړ او د ښه کیفیت خدماتو ته السرسی ولري:
روغتیایي پاملرنه
رواني او ټولنیز مالتړ
امنیت
قضایي خدمات
د خدماتو با کفایته عرضه په دې پورې اړه لرې چې څوک نیغ په نیغه سراوکار لري ،وړ سلوک ،پوهه او
مهارتونه لري .په ژوندي پاتې شوي – تمرکز الرې تطبیق د خوندیتوب د اصولو د الرښود عملی کول ،محرمیت
(رازساتل) ،درناوی او نه نبعیض په بر کې نیسي.
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خوندیتوب
د ژوندي پاتې شوي او نورو لکه ماشومان او هغه څوک چې له هغې سره یې مرسته کړې ،خوندیتوب او امنیت
باید د ټولو فعاالنو لپاره لومړني لومړیتوب وي .هغه کسان چې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي یا د ناوړه ګټه
اخستلو یوه پیښه رسوا کوي ،د مرتکب یا مرتکبینو یا د چاپیر د نورو کسانو له خوا د نور تاوتریخوالي سره د
مخامخ کیدو په لوړ خطر کې دي.

محرمیت یا رازساتل
محرمیت هغه باور منعکس کوی چې خلک حق لري خپله کیسه چاته وکړي او چاته یې و نه کړي .د راز ساتل
په دې معنی ده چې هیڅ معلومات په هیڅ وخت کې،هیچا ته پرته د پام وړ شخص د ریښتوني رضایت څخه نه
افشا کیږي .محرمیت خوندیتوب ،باور او پیاوړتیا پورته بیایی.

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
ژوندي پاتې شوي باید انډولیزه او سمه درملنه پرته له دې چې د هغه سن ،توکم ،دین ،ملیت ،قوم ،جنسي سمت یا
نورې ځانګړتیاوې په پام کې ونیول شي ،ترالسه کړي.

د خپلې پوهې ارزونه – د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی الرې
د شخړو په سیمه کې ،رسنۍ راپورونه ورکړل چې په دوه پیغلو نجونو د بیځایه شویو د کمپ څخه د باندې په
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
هرې ادارې په اوږدو سره د هغو سره خبرې وکړې چې څه پیښ شول .بیا هغوي سره یوځای ولیدل ترڅو داسي
عملي پالن جوړ کړي چې نجونو ته بیړنۍ او اوږدمهاله ،بشپړه مرسته برابره کړي چې د غبرګون ټول اړونده
سکټورونه لکه روغتیا ،رواني ټولنیزه ،امنیتي او قضایی سکټورنه په کې شامل وي.
په دغه سناریو کې په بیړنیو شرایطو کې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي د پیژندلو د کومو الندې الرو څخه
تیری شوی وو.
د حقوقو – په بنسټ الره
د ټولنې – پرمختګ الره
په ژوندي پاتي شوي – تمرکز الره
(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
هغوي داسې و ګڼله چې د هغوي په اړتیاوو ال د مخه پوهیږي .همدارنګه هیچا د ښځو له سیمه ایزو ډلو یا نورو
ټولنیزو فعاالنو سره مشوره و نکړه ترڅو داسي پایداره عمل په پام کې وساتي چې دغه حالت د هم د نجونو د
خوندیتوب او هم د ټولنې د پیاوړي کولو د یوې الرې په توګه څرګند کړي .باآلخره د نجونو څخه په کراتو کراتو
د هغوي د کیسي په اړه پوښتنې کول د هغوي په محرمیت یا راز ساتنه باندې ښکاره تیری او د هغو خپلواکي ته
لږ درناوی دی .له دې کبله د په ژوندی پاتي شوي – تمرکز د الرې د اصلي عنصر بنسټ یې وران کړ.
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دویمه موضوع :مخنیوی او غبرګون
مخنیوی او غبرګون ګڼ سکټوریزه مداخالت یا اقدامات دي.
د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی تشخیصول پیچلې او څواړخیزه مسئله ده.
د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي اغیزمن پروګرامونه په الندې ډول دي:
د تاوتریخوالي څخه مخنیوی د هغو د اسبابو او مساعد کوونکو فکټورونو د تشخیص له الرې
د تاوتریخوالي او پایلو سره یې داسی غبرګون چې د ژوندي پاتی شوی اړتیاوې پوره کړي.
په دغه ساحه کې ښه فعالیت د ګڼ سکټوریزه عمل غوښتنه کوي ،په داسي حال کې چې هر فعال د جنسیت په
بنسټ تاوتریخوالي د مخنیوي او غبرګون په هکله پخپلو ځانګړو دندو او مسؤلیتونو پوهیږي .د روغتیا فعاالن په
مخنیوي ،همدارنګه په غبرګون ،د تشخیص ،مالتړ او د قربانیانو د لیږلو په ګډون کلیدي دنده لري.

ترټولو لږ غبرګون – د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي په اړه ( IASCد نړیواله ادارې دائمي کمیټې)
الرښودونه.
د بشري بیړنیو شرایطو په لومړیو پړاونو کې ،د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي د مخنیوي او ژوندي پاتې شویو
ته د مناسبې مرستي چمتو کولو اقدامات ،د نړیواله ادارې د دائمې کمیټی ،په بشري بیړنیو شرایطو کې د جنسیت
په بنسټ تاوتریخوالي د اقداماتو الرښودونو په بنسټ والړې دي .په بیړنیو شرایطو کې د جنسي تاوتریخوالي په
مخنیوی او غبرګون تمرکز کوي ،چې مخکې ترې یادونه شوې .نوموړي الرښودونه د ترټولو لږو اړینو
فعالیتونو یو سیټ جوړ کړې چې ټول هغه فعاالن چې بیړنیو حالتو ته غبرګون ښکاره کوي ،وړتیا ورکوي ترڅو
ګڼ سکټوریزه اقدامات پالن ،جوړ او سره همغږي کړي ترڅو له جنسي تاوتریخوالي ته د هرې بیړنې پیښې په
پیل کې غبرګون څرګند کړي او مخه یې ونیسي .دغه الرښودونه کیدای شي چې د چمتووالي د یو چک لست په
توګه په بیړنیو حاالتو کې وکارول شي.
نوموړی الرښودونه:
په جنسی تاوتریخوالی تمرکز لري
هم په مخنیوي او په غبرګون ټینګار کوي.
د شته فعالیتونو پر سر کارکوي.
کیدای شي چې پرته د اضافی منسوبینو ،روزنیزو پروګرامونو او تمویل څخه ترسره شي.
نوموړی الرښودونه د ټولو هغو سکټورونو او فعاالنو اقدامات چې په خوندیتوب ،اوبو او حفظ الصحه ،سرپناه ،د
سیمې پالن جوړونه او د غیرغذایي توکو په ویش ،روغتیا (د رواني ـټولنیزې او رواني روغتیا په ګډون) او
ټولنیزو او تعلیمي خدماتو کې را ښکیل دي؛ د ورځني بیړني کار په ډول سره یوځای کوي.

د نړیواله ادارې دائمې کمیټې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي عملي الرښودونو ته په ځیر سره کتنه
د یوې وړې جزیرې په خلکو کې د یوې ویجاړونکې زلزلې څخه یو څو ورځې وروسته یو لوی بیړنې غبرګون
په الره دی .د ملګرو ملتونو ادارې او نړیواله نادولتي ادارې رارسیږي ترڅو له دولت او سیمه ایزو مدني ټولنو
سره مرسته وکړي چې بیړني بشري خدمات چمتو کړي.
راځي چې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي د الرښودنو څخه یو څو ترټولو لږ فعالیتونه تشری کړو چې باید په
معیاري توګه سره یوځای شي او سمدالسه د مختلفو بیړنیو فعاالنو له خوا په غاړه واخستل شي ترڅو د جنسي
تاوتریخوالي مخنیوی وکړي او غبرګون څرګند کړي.
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روغتیا
په روغتیایی کلینیکونو او روغتونونو کې د پروټوکولونو ،درمل ،تدارکاتو او د جنسی تاوتریخوالي د کلینیکي
درملنې لپاره د روزل شوي منسوبینو د شتون څخه ځان ډاډه کړئ.
خلکو ته د جنسي تاوتریخوالی او شته روغتیایی خدماتو په اړه معلومات او روزنه چمتو کړئ.
د اساسی رواني روغتیا خدماتو شتون په ټولو عمومي او د زیږون اړوند روغتیایې خدماتو کې.

ټولنیز خدمات
د جنسي تیري قربانیانو ته رواني «لومړنۍ مرستې» چمتو کړئ.
د روغتیایی خدماتو د مرکزونو او د هغو افرادو \ادارو چې رواني مرسته چمتو کوي ،ترمنځ د فعال لیږدیز
سیسټم شتون.
د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي څخه مخنیوې او د لیږد خدماتو لپاره معلومات ،تعلیم او د اړیکو توکي چمتو
کړې ترڅو ټولنه متحرکه کړي.

د الرښودونو سره سم د روغتیایي او ټولنیزو خدماتو لپاره کلیدي فعالیتونه
الندې فعالیتونه د روغتیا او ټولنیزو خدماتو سکټورونو لخوا د اجرا وړ دي؛ ټول هغه بنسټونه چې د روغتیا،
رواني او یا ټولنیز خدمات تطبیقوي .د روغتیا او ټولنیزو خدماتو سکټورونه خپل یو استازی معرفی کوي چې په
منظمه توګه د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي په کاري ډله کې برخه واخلي ،او په دغه کاري پانې کې د
روغتیایی\ ټولنیزو د کلیدي فعالیتونو د السته راوړنو راپور ورکوي .همدارنګه دغه استازي په نورو متقاطع
فعالیتونو کې چې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي د همغږی استازو او کاري ډلو لخوا پرمخ بیول کیږي هم ونډه
اخلي ،لکه څنګه چې په کاري پاڼه کې د همغږي ،ارزوني او څارنې ،بشري ځیرمو او معلوماتو ،تعلیماتو او
اړیکو لپاره تشری شوي دي.
په ټولنه کې د شته مناسبو ځیرمو پیژندنه او سمبالول ،لکه سیمه ایزې روزل شوې دایې ،د ښځو ډلې ،دیني
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
افرادو ،ډلو او ادارو ارزونه ترڅو ځان مطمئن کړو چې هغوی د ژوندي پاتې شوي مالتړي ،زړه خوږي،
ناقضاوت کوونکي ،رازساتونکې او درناوي کوي.
د ټولني د رواني او ټولنیزو  ،روغتیایی او ټولنیزو خدماتو او د امنیتي او قضایې سکټورونو ترمنځ او یو بل ته د
محرمانه لیږد لپاره د سیسټم جوړول.
د ګډونوالو د توجه او همغږۍ لپاره د میکانیزمونو جوړول.
په ټولو روغتیایی او ټولنیزو خدماتو کې کله چې یوه ژوندي پاتې شوې اظهار کوی یا داللت کوي چې د جنسي
تاوتریخوالی سره مخامخ شوې دی ،باید غوږ ونیول شي او احساساتي مالتړ یې وشي .د اړتیا سره سم معلومات
ورکړئ او د اړتیا او د ژوندي پاتې شوي د موافقې په صورت کې یې راجع کړئ.
ژوندي پاتې شوي ته غوږ ونیسئ او یواځي سطحې ،اړونده او غیرقضاوتي پوښتنې ترې د وضاحت لپاره
وپوښتئ .په هغې د ډیرو معلوماتو لپاره فشار مه راولئ مګر داچه هغه د نورو معلوماتو د ورکولو لپاره چمتو
وي (د بیلګې په توګه ،د هغې څخه په یو وار رواني پوښتنې مه کوئ) .په یاد ولرئ چې کیدای هغه پیښه بې
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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 احساسا ً خفه او اضطراب وهلې ده.
که ژوندي پاتې شوې\قرباني د خپل ځان مالمتیا څرګنده کړې ،مراقبت کوونکي باید په هغې لږ فشار واچوي چې
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
پوره شوې دي؛ هغه وهڅوئ خو زور پرې مه راولي ترڅو د بارومنو او نورو مهمو کسانو څخه جال شي او
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.
د شته آسانتیاوو او خدماتو په اړه ریښتوني او بشپړ معلومات ورکړئ.
قرباني شوي کس ته مه وایئ چې څه باید وکړي یا کومې الرې ځانته وټاکي .د دې پرځای د هغې سره د ستونزو
د روښانه کولو ،د ستونزو په حل کې د مرسته کولو ،د ښې مقابلې د الرو د ورښولو ،هغې ته د هغې د غوره
انتخاب د معرفي کولو او د دغو غوره ټاکنو د ارزښت او پایلو د ارزونو په واسطه هغه پیاوړې کړئ .د لیږلو او
نورو خدماتو په موندلو کې د هغې انتخاب او ترجیحاتو ته درناوی وکړئ.
د مقابلې په ممکنه مثبتو الرو چې کیداي شي په مختلفو اشخاسو او کلتورونو کې سره توپیر ولري ،بحث وکړې
او ویې هڅوئ.د قرباني\ ژ وندي پاتې شوي فعال ګډون په کورنۍ او ټولنه کې و هڅوئ .د ارام کولو تخنیکونه
ورته وروښیئ ،ځکه د تریضض قربانیان د مخدراتو د ناوړه کارولو د ستونزو د را منځ ته کیدو په لوړ خطر کې
دي.
که شونې وي د کورنۍ د غړو مالتړ لوړ کړئ .کورنۍ (هغه څوک چې مرتکبین نه دي) کوالی شي د قرباني په
احساساتي او عملي مالتړ کې کلیدي ونډه ولري .د بیلګې په توګه ،هغوی کوالی شي چې قرباني ورځنیو معمولو
فعالیتونو ته وروسته له دې چې د جنسي تاوتریخوالي څه په فزیکې توګه ښه شوه بیرته وګرځوي (د بیلګې په
توګه د ماشوم پاملرنه ،دنده ،د کور کارونه ،ښوونځی) .برعکس ،که چیرې کورنۍ هغه د ناوړه ګټه اخستې لپاره
مالمته کړي ،یا یې ورټي (سپکه یې کړي) یا په هغې د جنسي تیرې په اړه د خبرو لپاره د په قهر کیدو له الرې
کوالی شي د قرباني شوي احساساتي تروما نوره هم ډیره کړي.
د ماشومانو د ځانګړو اړتیا وی په ګوته کول.
هغه کسان چې د قرباني شویو ماشوم\زلمیانو سره مرسته او مرکه کوي ،باید د ماشوم د ودې او جنسي
تاوتریخوالی په اړه پوهه ولري.
د نوښتګرو میتودونو (لکه لوبې ،کیسې ویل او رسم ویستل) څخه کار واخلی ترڅو د وړو ماشومانو په کرارولو
کې مرسته وکړي او د خبرو اترو لپاره آسانتیا برابره شي.
د سن سره سمه ژبه او اصطالحات و کاروئ.
کله چې مناسبه وي ،د کورنۍ باوري غړو ته د ګډون زمینه مساعده کړئ ترڅو ډاډ من شئ چې ماشوم یا زلمی
باور ومومی عادې ژوند ته د بیرته راګرځیدو لپاره د هغه مالتړ او مرسته ورسره کیږي.
ماشوم د خپلې کورنۍ د پاملرنې څخه د درملنې لپاره مه لرې کوئ (مګر دا چې هغه د ناوړه ګټه اخستنې او
غفلت څخه خوندي کړئ).
هیڅکله هغه ماشوم چې تاسو فکر کوئ چې د جنسي تیري سره مخامخ شوی ،مه ډاروي ،چل مه ورکوي یا یې
مخه مه نیسئ .ډارول ،چل ورکول او زور معموالً د ناوړه ګټه اخستنې ځانګړتیاوې دي ،او هغه مرستندویان چې
دغه تخنیکونه کاروي ماشوم به نور هم زیانمن کړي.
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تل د ماشوم د ترټولو غوره خوښې سره سم الره وټاکئ.
[یواځې د ماشومانو د مراقبت کوونکو لپاره]
د د کاهلو قربانیانو د رواني درملنې د موضوع په اړه ،درمل یواځي په استثنایي پیښو کې توصیه کړئ .در
الرښوونې لپاره د جنسي تیري د قربانیانو د کلینیکې درملنې په شپږم څپرکې کې وګورئ .د یادولو وړ ده چې
بنزوډیازیپینونه ( )benzodiazepinesچې کوالی شي په چټکی سره د تروما په قربانیانو کې د روږدیتوب المل
شي – معموالً له حده ډیر توصیه کیږي .احتیاط پکار دی.
رواني او ټولنیز مالتړ منظم کړئ ،د ټولنی د بیا استقرار فعالیتونه.
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.
د رواني مالتړ په اړه هر روزنیز یا مشورتی پروګرام به د ناظر (سوپروایزر) لخوا تعقیب شي.
که چیرې قرباني شوی کس هر اړخیزه موافقه ولري ،له اړونده روغتیایي ،ټولنیزو ،قانوني او امنیتی ادارو کې د
هغه وکالت وکړئ .کله چې مناسبه وي د باور وړ ساتونکي هر څانګې ته د تلو لپاره تنظیم کړئ.
ټولنیز بحثونه پیل کړئ ترڅو دغه خبرتیا پورته کړئ چې جنسي تیری هیڅکله د قربانی شوی کس ګناه نه ده اود
ننګ په نوم وژنو ،د ټولنې څخه رټلو او شړلو لپاره حل الرې ومومئ.
د جنسي تیري او د شته خدماتو په اړه ټولنه خبره کړئ.
د روغتیایی یا نورو ټولنیزو خدماتو له الرې د اړتیا وړ توکي برابر کړئ.
په ټولنه کې د قربانیانو د ګډون او یوځای کیدو لپاره د سره تړلو ،موخه لرونکو ،د عامه خوښې فعالیتونو او د
هغو فعالیتونو له الرې چې په ځان تکیه کیدلو له الرې آسانتیاوې برابرې کړئ (لکه ،د مرستې پروژې ،د ماشوم
روزل).
د دودیزه شته ځیرمو کارول و هڅوئ .که ممکن وي ،د دودیزه درملو یا له هغه مال سره چې د جنسي
تاوتریخوالی قرباني ته په درناوي سره ښایي معنا لرونکي مراسم یا دعا وکړي ،ګډ کار وکړئ.
ډیري ا د ډول اعمال کوالی شي زښت ډیر ګټور وي؛ خو بیاهم ځان مطمئنن کړئ چې هغوی د قرباني شوی کس
مالمتیا دایمي نکړي که نه نو د قرباني یا ژوندي پاتې شوي زیان به نور هم ډیر کړي.
د نورو سکټورونو سره اړیکې ونیسئ.
په خبرو اترو ،معلوماتو او تعلیماتو کې د سلوک بدلون راولئ.

اوبه او روغتیا ساتنه (حفظه الصحه)
ښځې او نجونې په ټولنه کې فعاالنه ونډې ته وهڅوئ ترڅو د ګودرونو (د اوبو راوړلو ځایونه) په ډیزاین ،او
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 ښځو او نجونو مشورو ته غوږ ونیسئ او د هغوي سپارښتنو ته د خوندي مناسب ،او کلکې سرپنا او د بې ځایه
کیدو د ځای په اړه ځواب ورکړئ.

د خوړو خوندیتوب او تغذیه
ښځې او نجوني په ټولنه کې په فعاله توګه را ښکیل کړې ترڅو لږترلږه د ښځو  ۵۰٪د خوړو د کمیټې
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
ښوونځی ته د نجونو د تلو لپاره کړنالرې تطبیق کړئ.
د جنسي استثمار او ناوړه ګټه اخستنې د مخنیوی روزنه آسانه کړئ او ښوونکو ته د تطبیقاتو الرې جوړې کړئ.

ساتنه
د جنسي تاوتریخوالی موضوع ګانې په امنیتي څارنیزو او تطبیقي کړنالرو کې شاملې کړئ ،ترڅو امنیتي
تهدیدونو ته ځواب ورکړل شي.
د ښځینه پولیسو او امنیتي افسرانو شتون پیاوړی کړئ.

دریمه موضوع :همغږي
معلوم ګڼ شمیر سکټورونه او مداخلې (اقدامات) او ډول ډول فعاالن چې په مخنیوي او غبرګون کې را ښکیل
دي ،هیڅ یوه نمایندګي ،اداره ،د فعاالنو ډله یا مقام په یواځی توګه اختیار ،ظرفیت یا ځیرمې نه لري چې د
جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي تشخیص کړي .د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي د اغیزمن تشخیص لپاره همغږي
مهمه ده.
اغیزمنه ټولیزه همغږی ،د سیمې په کچه د فعالیتونو او خدماتو همغږي ،د فردې پیښې همغږي دا ټول د همغږي
مهم ډولونه دي.

ټولیزه همغږي
ټولیزه همغږي ډیر ځله په ملې کچه یا د ناورین په پراخ عمل باندي تمرکز کوي او الندې چارې په کې شاملې
دي.
سټراټیژیکه پالن جوړونه
د معلوماتو د راټلولو لپاره د آسانتیا برابرول ،څارنه ،د معلوماتو شریکول او مدافعه یا استاځیتوب
د ځیرمو متحرک کول او د حساب ورکونې څخه ډاډ ورکول
د کارګرانو د وظیفوې برخې موزون کول
مذاکره او د معیارونو او ښو الرو په بنسټ د اغیزمن عمل ساتنه.
د دایمې پروګرامونو د تطبیق او طرحې لپاره د مشرۍ را منځ ته کول.
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په سیمه ایزه کچه همغږي
دا ډول همغږي د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي د ګڼ سکټوریزو او نړیواله ادارو د فعاالنو خپل منځی او یو دبل
سره همغږي ده او الندي ټکې په کې شامل دي.
په یوه ځانګړې سیمه کې د خدماتو د ډولونو او د جغرافیایی پوښښ بحث کولو لپاره د تعهداتو ،دندو او مسولیتونو
وضاحت.
د خدماتو د عرضې لپاره د لیږد د پروتوکولونو جوړول.
د عمومی ارزونو او د معلوماتو او پوهې شریکولو په ګډون پالن جوړونې ،د وکالت او مخنیوي د نوښتونو لپاره
د خدماتو د کچې او نورو معلوماتو ټولول ،تنظمیول ،تحلیل او کارول.
د مخنیوی او غبرګون د بشپړو فعالیتونو ،ټولیزه پالن جوړونه ،تطبیق او څارنه.
ټولیزه مدافعه
د ټولنې د ګډو اطالعاتو ،ښوونې او روزني پورته کول.

د افغانستان د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي ټولنه
د افغانستان د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي ټولنه د یوې ملې همغږې کوونکې ادارې په توګه تأسیس شوه ترڅو
په هیواد کې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي د مخنیوي او غبرګون په اړه د اړونده برخو فعالیتونه او هڅې
پیاوړې او ښې کړي .موخې یې د افغانستان د بشري زمینې سره سم د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي د مخنیوي او
غبرګون لپاره د ټولو اړونده مراجعو د فعالیتونو توحید ،همغږي ،پرمختګ او مالتړ دي .په بشري شرایطو کې د
د افغانستان د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي ټولنه به د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي موضوعګانو ته چې په ډیرو
زیانمن کیدونکو یا اغیزمن شویو ډلو پورې اړه ولري لومړیتوب ورکړي او خپله موخه به یې وګرځوي .د دغې
ادارې غړي هم په ملې او هم په سیمه ایزه کچه سره کتنې کوي .د ملګرو ملتونو د خلکو وجهی صندق یا
 UNFPAیې مشري او اوکسفام ) (Oxfamیې مرستیالي کوی .غړي یې دا دي:
اړونده دولتي ادارې
د ټولنې \  TFاستازي
نړیواله نادولتي ادارې
ملی نادولتي ادارې \ په والیتونو کې نادولتي ادارې
د قربانیانو ساتنه او ټولنه د یوې سره تړلې رواني ټولنیزې ،روغتیایې ،قانوني\قضایي او امنیتي سیمې په توګه
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
د فردې پیښې همغږي په قرباني شوي (ژوندي پاتې شوي ) متمرکزه او ټولو ته کتونکي خدمات د هغو افرادو د
اړتیا په بنسټ چې د مرستې لپاره اړونده نمایندګیو یا سکټورنو ته راځي ،په بر کې نیسي.
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هغه فعاالن چې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی په بیړنیو شرایطو کې په ګوته کوي (تشخیصوی)
د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي د مخنیوي ډولونه او د غبرګون فعالیتونه ،د عمل زماني چوکاټ او مسؤل فعاالن
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
مرسته کوونکي او نور بهرني حکومتونه
د سره صلیب او سرې میاشتې نړیواله کمیټه
نړیواله نادولتي ادارې
نړیواله مدني ټولنه

دولت\حکومت
حکومتی او مالتړې بنسټونه چې په خلکو او هیواد تسلط لري.

مدنې ټولنه
په مدنې ټولنه کې ډول ډول فعاالن او بنسټونه شامل دي ،چې په رسمیت ،په درجه ،خپلواکۍ او قدرت کې سره
توپیر لري .مدنې ټولنې معموالً د داسي ادارو او بنسټونو څخه جوړ شوې وي لکه راجستر شوې خیریه ،نادولتی
مؤسسې ،ټولنیزې ډلې ،د ښځو بنسټونه ،د عقیدې په بنسټ مؤسسې ،مسلکي اتحادیې ،تجارتي اتحادیې ،ځانته
مرسته کوونکي ډلې ،ټولنیز حرکتونه ،سوداګریز انجمنونه ،ائتالفي او مدافعوي ډلي.

سیمه ایزه ټولنه
دلته ټولنه د خلکو هغې ډلې ته راجع کیږي چې په یوه ګډه سیمه کې سره ژوند کوي .د حقوقو په بنسټ الره د
حقوقو په ترالسه کولو او دعوي کې اداره او د افرادو او ټولنو دنده منعکسوي .له دې کبله ټولنه د خدماتو او
مرستو غیرمنفعله ترالسه کوونکي نه ده خو په بشري هڅو او د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي په تشخیص او
منظمي سناریو ګانو کې کلیدي لوبغاړې ده.

د سیمه ایزې مشرۍ او مالکیت پیاوړي کول
د سیمه ایز مالکیت په پیاوړتیا او تقویه کې د سیمه ایزو فعاالنو را ښکیل کول ،پیاوړي کول او د ظرفیت لوړول
شاملیږي تر څو هغوي د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي په اقداماتو کې د یو بیړني حالت د لومړي پیل څخه
راښکیل شي .د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي د تشخیص هڅې باید اغیزمن شویو افرادو او ټولنو قوت،
ارتجاعیت ،د معالجې میکانیزمونه او نمانیدګي منعکس او مالتړ یې وکړي.
د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي د سیمه ایزې مشرئ او مالکیت په پیاوړتیا کې الندې اقدامات شامل دي:
پر ځاي د دې چې موازي ابتکارونه را منځ ته شي ،سیمه ایزو ابتکارونه او جوړښتونه باید جوړ او پیاوړي شي.
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د سیمه ایزو فعاالنو سره د سمې ملګرتیا جوړول چې روڼوالی او ښې اړیکې په کې موجودې وي.
د سیمه ایزو فعالونو ګډون باید د ستونزې د ارزونې ،څیړنې ،د پروګرام جوړولو ،تطبیق او ارزونې په ټولو
اړخونو کې ډاډمن شي.
د بیړني پړاو د بشري اقداماتو څخه وروسته هم د سیمه ایزو فعالونو سره یوځای د سټراټیژیک پالن جوړونه
ترڅو هغه اقدامات چې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره ترسره کیږي ،رسمی بڼه غوره کړي.
روزنه او د ظرفیت لوړول ترڅو سیمه ایزه وړتیا وده وکړي ،لکه د مشرۍ مهارتونه ،وکالت ،همغږي او اړیکو
جوړول (بریښنایې اړیکې)

د دویم ماډیول لنډه آزموینه
آمنه د عامې روغتیا وزارت سره د سوپروایزې په توګه په یوه سیمه کې چې هلته یوه ملي نادولتي مؤسسه چې د
امن یو کور (خانه امن) پر مخ بیایی او د ټولنې په بنسټ رواني ټولنیزې چوپړتیاوې د مهاجرینو لپاره د بیرته
راګرځیدو په یوه سیمه کې وړاندې کوي .یوې ښځې آمنې ته څلور ځلې د ناوړه ګټې اخستنې په اړه راپور ورکړ
چې میړه یې له هغه وخته چې  ۸میاشتې مخکې هیواد ته راستانه شوي د خپل میړه لخوا ورسره مخامخ شوې ده.
هرځلې آمنه خپل معلومات په سیمه ایز امن کور کې ورکوي او د ناوړه ګټه اخستنې د پایلو د پټو ناوړه پایلو په
اړه چې په دې او پنځو ماشومانو یې لري وړاندې کوي .خو نوموړې ښځه هر ځل دا غوره ګڼې چې بیرته خپل
کورته والړه شي .آمنه د دغه حالت په اړه ډیره پریشانه ده او ځان ډیره بیچاره احساسوي او نور څه نشي کوالی.
د آمنې سوپر وایزر په دې نږدې وختونو کې هغې ته وویل چې یوه ډله به په میاشت کې یوځل له هغې سره
ګوري او د ستونزمنو پیښو په اړه به ورسره بحث او د عمل لپاره به ورسره خپل نظر شریک کړي .آمنه له دا
ډول همغږې ډلې سره هیڅکله هم نه وه مخامخ شوې خو احساس کوي چې د ستونزمنو پیښو د اداره کولو په
هکله د پوهیدو لپاره به د هڅو یو ښه راتلونکی ګام وي.
اوس راځئ چې د آمنې حالت د ایکولوژی (چاپیریال پیژندنې) له کاري چوکاټ څخه وګورو .الندې سمه کچه
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)
لومړی پوښتنه :آمنه د جنسیت په بنسټ د تاوتریخوالي قربانی سره نیغ په نیغه په انفرادي کچه مرسته کوي ترڅو
د تاوتریخوالي څخه د هغې د راوتلو سره مرسته وکړي.
د آمنې سوپروایز وړاندیز کوي چې هغه د پیښې د همغږي په ډله کې ګډون وکړي .د هغې لومړنۍ کتنې په بهیر
کې ،د مایا همدا ډول نورې کیسې د ټولنې له نورو سوپروایزرانو ،همدارنګه نرسانو او رواني ټولنیزو مشاورینو
څخه اوري .د نورو شیانو په منځ کې ډله تصمیم نیسی چې د ټولنې له مشرانو سره وګوري ترڅو څنګه کوالی
شي چې د ټولنې په بنسټ میکانیزمونه جوړ او مالتړ یې وکړي ،چې وکوالی شي د کورني تاوتریخوالي د
مخنیوی سره مرسته وکړي .هیله ده هغه کچه یا سویه غوره کړئ چې دغه اقدام په کې په ښه توګه مشخص
کیدای شي.
انفرادي
ډله ایز
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ټولنیز
(ځواب :ډله ایز)
دویمه پوښتنه :نوموړې ډله د ټولنې په سویه اقدامات په پام کې نیسي .د ټولنې (وړه ټولنه) په کچه اقدامات د
سیسټ مونو او د ټولنې د میکانیزمونو په پیاوړي کولو تمرکز کوي ترڅو د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي څارنه،
مخنیوي او غبرګون ورته ښکاره شي.
د آمنې فعالیتونه د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي د تشخیص لپاره د الرو په توګه په پام کې نیول کیږي ،چې په
دغه ماډیول کې پرې بحث وشو .د بیلګې په توګه سره له دې چې آمنه د هغې ښځې د میړه کورته د بیرته تګ
سره موافقه نه وه ،هغې خپل نظر تحمیل نکړ او د ښځې د تصمیم په اړه یې قضاوت و نه کړ .هیله ده هغه الره
په نښه کړئ چې د آمنې د فعالیت په واسطه ښه تشری شوې ده:
د حقوقو په بنسټ الره
د ټولنې د پرمختګ الره
په قربانی – تمرکز الره
(ځواب :په قرباني – تمرکز الره)
دریمه پوښتنه :آمنه په قرباني شوي – تمرکز الره د خپل ناروغ خوښې ته د درناوي په واسطه ،غوره کوي .سره
له دې چې هغه خپلې ناروغې ته د پاملرنې په اړه د هغې د خوښې په اړه معلومات ورکوي ،او خپل نظر په
ناروغه باندې ته تحمیلوي او نه ورته توصیه کوي چې کوم عمل د هغې لپاره ترټولو غوره دي.
د پیښې د همغږۍ د ناستې په بهیر کې ،د یوې نوې ادارې یو ګډونوال د یوې پیښې د دوسیې فوټوکاپیانې راوړي
ترڅو پرې بحث وشي .سره له دې چې په دوسیه کې کوم نوم ،د ژوندي پاتي شوی عمر ،قوم ،د پیښې ځای،
همدارنګه د پیښې نیټه نه ده ذکر شوې .دا د الرښوونې د کوم اصل\اصولو څخه سر غړونه ده؟ ټول سم ځوابونه
په نښه کړئ:
خوندیتوب
محرمیت (راز ساتنه)
درناوی
نه تبعیض
(ځواب)۳ ،۲ ،۱ :
څلورمه پوښتنه :په دغه کار سره د الرښوونې د خوندیتوب ،راز ساتنې (محرمیت) او درناوي د اصولو څخه
سرغړونه ده .حتی د پیښې د دوسیو لیږل هم د ژوندي پاتې شوي په خوندیتوب او محرمیت باندې تیری دی ،د
بیلګې په توګه که چیرې دوسیه بیځایه کیښودل شي یا د لیږد په مهال غال شي .مګر دا چه په خپله ناروغ (ژوندي
پاتې شوي) په دغه کچه د جزئیاتو شریکول وغواړي ،دا په عمومي توګه یو بد عمل دی چې د ناروغ پیښه رسوا
شي او د هغه په درناوي تیری وشي.

مبارکي:
تاسو دغه ماډیول بشپړ کړ او اوس باید تاسو وکوالی شئ چې:
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هغه اصلي الرې و پیژنئ چې کار د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی د مخنیوي او غبرګون لپاره په هره کچه کې،
روغتیایې او ټولنیزو خدماتو ته په تمرکز سره ،اغیزمن کړي.
د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي همغږي او د نړیواله ادارې د دایمې کمیټې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي
الرښودونو ګټې د نمایندګیو ترمنځ فعالیت د مالتړ لپاره تشری کړئ.
د همغږي میکانیزمونه او په افغانستان کې معیاري عملي پروسیجرونه او د روغتیا او د رواني روغتیا د رواني-
ټولنیزې روغتیا سره یې اړیکې تعرف کړئ.
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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دریم ماډیول :د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی اغیز – د پایلو پژندنه او د غبرګونونو په ګوته کول

د آسانچاري الرښود
هدف
دا ماډیول به د ګډونوالو سره د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي – په ځانګړې توګه د جنسي تیرې د پراخه پایلو او په
ژوندي پاتې شوي ( ،)survivorد هغو په کورنیو او ټولنه باندې د حادو او مزمنو اغیزو په پیژندلو کې مرسته وکړي.
سربیره پردې دغه ماډیول د ګډونوالو لپاره په فردي ،ټولنیزه او د خدماتو په کچه د کاري چوکاټ وړاندیز کوي .ځانګړې
پاملرنه به روغتیایی کارکوونکو ته په پام کې ونیول شي.

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











حاد فزیکی او رواني غبرګونونه تشخیص کړئ.
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.
د ژوندي پاتې شوي کسانو د پاملرنې په الرښودو اصولو پوه شي ،تشریح یې کړي او د هغو رعایت وکړي.
د معالجې د میکانیزمونو په اهمیت او د ژوندي پاتې شوي په ظرفیت او هغو فکټورونو باندې په پوه شئ چې
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.
د پایلو ،د ژوندي پاتې شوي د اړتیاوو او د غبرګون د خدماتو ترمنځ به اړیکې تشریح کړئ.
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.
په ټولنه کې له مخکې شته رسمي او غیررسمي خدمات چې کوالی شي له ژوندي پاتې شوي سره مرسته
وکړي ،وپیژنئ.

اټکل شوی وخت :دوولس نیم ساعته

دریم ماډیول ته لنډه کتنه
درس

وخت

نوټونه

 .3.1درس :د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي
فزیکي ،احساساتي او ټولنیزې اغیزې.
 .3.1.1تمرین :یواځي غوږ نیول
 .3.1.2مناقشه :رواني فشار ،دسټرس او
بینظمی.
 .3.1.3لکچر :وروستۍ اغیزې.

 ۵.۳ساعته

 .3.1.1وسایل :یواځې اوریدل
 .3.1.2نوټ:رواني فشار ،دسټرس او ګډوډی.
 .3.1.3نوټ :د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي
وروستئ اغیزې

 .3.2د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي په مقابل کې
غبرګون
 .3.2.1تمرین :د ژوندي پاتې شوي د مرستې
لپاره د الرښود اصول.
 .3.2.2تمرین :هغه فکټورونه چې دمعالجه،
ارتجاعیت او بیارغاونه ښه کوي.

 ۵.۴ساعته

.3.2.1د الرښود اصول
 .3.2.1.1د غبرګون سره مجادله
 .3.2.1.2هغه فکټورونه چې معالجه،
ارتجاعیت او بیارغاونه ښه
کوي.
 .3.2.1.3نوټ :د ماللي په کیسه کې د
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 .3.2.3تمرین :د مرستې په الره کې خنډونه
 .3.3د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي پایلې
 .3.3.1مناقشه :په پایلو او د معالجې په
میککانیزمونو پوهیدل.
 .3.3.2لکچر :د ماشومانو د مالتړ لپاره د
وسایلو برابرول
 MHPSS .3.4د ګڼ سکټوریزه غبرګون په توګه
 .3.4.1مناقشه :د ژوندي پاتې شوي لپاره د
ترټولو لږو خدماتو لنډه کتنه
 .3.4.2څرګندونه\مناقشه :د ګڼ سکټوریزه
خدماتو په غبرګون بیاټینګار
 .3.4.3تمرین :په ټولنه کې د خدماتو د نقشې
ویستل

مرستې د الرې خنډونه
 ۵.۲ساعته

 .3.2.1نوټ :د ماشومانو غبرګون او
د معالجې میکانیزمونه
 .3.2.2د هوساینې د وسایلو چمتو
کول

 ۲ساعته
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 ۳.۱درس :د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی فزیکي ،احساساتي او ټولنیزې اغیزې
موخه:


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



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



د دې لپاره چې په هغو عامه تعریفونو او اصطالحاتو باندې سره موافقه وشي چې د رواني فشار ( )stressاو اختالل
(ګډوډۍ)( )disorderد مختلو کچو لپاره کارول کیږي.

فعالیتونه:
.3.1.1
.3.1.2
.3.1.3
.3.1.4

تمرین :یواځي غوږ نیول
مناقشه:رواني فشار ،دسټرس (تنګسیا) او ګډوډی
لکچر :وروستې پایلې
ټول وخت ۵.۳ :ساعته

چمتووالی:


د ژوندي پاتې شوې کیسه (رانا) په  ۳.۱.۱درس کې ورته چمتوکړئ.



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



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

نوټونه:
 .3.1.1تمرین :یواځي غوږ نیول (د دغه ماډیول پای ته مراجعه وکړئ)
 .3.1.2مناقشه :سټرس (رواني فشار) ،ډسټرس () او اختالل (ګډوډي)
 .3.1.3نوټ :وروستۍ پایلې او د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالې نتایج

توکي :فلپ چارټ او مارکرونه

7

 .3.1.1فعالیت :یواځې اوریدل

1

توکي :فلپ چارټ او مارکرونه
چمتووالی :د ژوندي پاتې شوي یوه اظهار پاڼه چمتو کړې (وسایل )3.1.1
نوټونه :وسایل  ۳.۱.۱یواځی اوریدل (د دغه ماډیول پای ته مراجعه وکړئ).
د ډلې اندازه :ټوله ډله
وخت ۱ :ساعت

 .3.1.1درس :وسایل  ۳.۱.۱یواځي اوریدل
د  ۱۶کلنې رانا څرګندونې:

زه د خپل مور او پالر او دوه نورو زړو ښځو سره د یوې ببرې ونې الندې پټ شوي وو چې وسله والو سړیو زموږ د
پټیدو ځای پیدا کړ .یواځنی ځوانه ښځه زه وم ۱۰ .وسله وال کسان چې څلور یې ماشومان وو او کالشینکوفونه یې
درلودل .وسله والو خپل اصلی نومونه نه کارول او سرونه یې پټ کړي وو .وسله والو سړیو وویل چې هغوی غواړی
چې ما لرې بوځي .زما مور د هغوی سره دعوی وکړه ،ویل یې چې زه یې یواځنۍ لور یم او ما باید د هغې سره
پریږدي .وسله والو وویل چې « که موږ ستا لور بونه ځو ،یا به موږ په هغې جنسي تیرۍ وکړو یا به یې مړه کړو».
وسله والو زما په مور او پالر امر وکړ چې لري شي .بیا هغوي راته وویل چې کالي وباسم .لس کسانو زما سره یو په
بل پسې تیري وکړ .یو د هغو وسله والو څخه دوولس کلن و .درې یې پنځلس کلن وو .هغوی زه تهدیدولم که وژاړم نو
مړه به مې کړي.
زما مور او پالر ،هغه څه چې پیښیدل اوریدل ،هغوی ژړل او زما د ساتلو لپاره یې هیڅ نشو کوالی .په فزیکي توګه هم
ټپی شوې وم .زه مې مور په تودو اوبو او مالګې سره ووینځلم خو زما څخه تر ډیر وخته پورې وینه تلله .موږ تر هغې
په هغه پټ ځای کې پاتې شوو ترڅو چې وسله والو زموږ ښار ونیولو .کله چې موږ د هغه پټ ځای څخه راووتلو ،حتی
لویانو هم زما څخه تیښته کوله ځکه زما څخه ډیر بد بوی تلو .د شپي لخوا په خوب کې مې خپسي نیسي او ځان ډیر
دلسرده احساسوم.
 .1ګډونوال د کیسې لپاره چمتو کړئ:

مخکې له دې چې د رانا کیسه واورو ،زه غواړم چې تاسو خپل ځان ته توجه وکړئ چې همدا اوس ستاسو
بدن څه کوي .د خپل سر څخه پیل او ترپښو پورې والړ شئ .د خپلو عضالتو ،د بدن داخلي وضعیت،
احساساتو او فکرونو ته ځیر شئ .ستاسو وضع څنګه ده؟ تاسو په خپله څوکۍ کې څنګه ناست یاست؟
ستاسو د مخ قیافه څنګه ده؟
 .2ګډون وال ډاډمن کړئ چې کومې کیسې ته چې تاسو غوږ نیسئ کیدای شي سخته وي .ورته ووایاست دا سمه ده
چې د کیسې اوریدل بس کړئ ،یا که اړتیا وه نو خونه د یو څو دقیقو لپاره پریږدئ.
 .3کیسه ولولئ.
 .4یو څو دقیقو چوپتیا ته اجازه ورکړئ .بیا د ګډونوالو څخه وپوښتئ چې خپل ځانونه ،افکار ،احساسات بیا چک
کړي ،او د خپلو غبرګونونو په اړه خبرې وکړي .په فلپ چارټ باندې د کټګوریو په اړه خبرې وکړئ (بدني
غبرګون\احساسات\سلوک\ټولنیز غبرګونونه) .ځوابونه په فلپ چارټ باندې په اړونده ستون کې ولیکئ.
 د هغو پوښتنو بیلګې چې غبرګون را پارولی شي.

 1اخستل شوی له :په بیړنیو شرایطو کې د جنسي تیري څخه د ژوندي پاتې شویو د پاملرنه د نړیواله دایمی اداری :روزنیز الرښود
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 .1بدني غبرګونونه
 « oهغه څه چې ستاسو بدن یې احساسوي ،بیان کړئ»
« oبیان کړئ چې تاسو په خپله ګیډه او داخلي غړو کې څنګه احساس کوئ» (زړه بدوالی،
درد او داسی نور)
 « oتشریح کړئ چې ستاسو السونه او پښې څنګه احساس کوي»( .له خولو ډک ورغوی،
کشش)
« oستاسو عضالتو ته څه پیش شول؟» (نیول شوی ستونی ،کلکه ژامه اوداسي نور)


احساسات:
« oتاسو څه احساس کوئ؟ (غصه ،غضب ،خفګان ،نا هیلي ،غچ اخستنه)



افکار:

« oڅه فکر کوئ؟» یا «څه فکرونه لري؟»


سلوکي غبرګون:

« oهمدا اوس په همدې اطاق کې څه کوالی شي؟» (لکه پاڅیدل او له صنف څه وتل او د یو
کس وهل) یا
 « oتاسو د کیسې د اوریدو پرمهال څه کول؟» (نارامي ،په خپلو څوکیو کې د وضعیت بدلول،
پام مو نه وو .موټي مو سره موښل ،پښې مو یو له بل سره بندولې او داسی نور)
 .5ټینګار وکړئ چې کله چې تاسو کیسه اوریدله ستاسو او د ژوندي پاتې شوي د غبرګونونو ترمنځ ورته والی وو.
ټولنیز غبرګونونه د ژوندي پاتې شوي د چاپیر خلکو غبرګونونو ته وایي ،همدارنګه د ژوندي پاتې شوي او د
هغه د چاپیلایر ترمنځ بدل شویو فعالیتونو او اړیکو ته هم وایي .ډیر ځله دغه بدلونونه ژوندي پاتې شوی د
احساساتي ،پیژندنې او سلوکي غبرګونونو په واسطه را پارول کیږي( .لکه د شرم او مالمتي احساس ،ویره،
پریښودل) ،خو همدارنګه د چاپیلایر د غبرګونونو په واسطه هم را پارول کیږي .لکه (د کورني له خوا د شرم
او مالمتۍ احساس ،یا د ژوندي پاتې شوي د سلوک مالمتول ،ټولنیزه بدنامي او د کورنۍ او ټولنې لخوا رټل
کیدل).
پوښتنه وکړي:

 oکوم ټولنیز غبرګونونه رانا په خپله کیسه کې بیانوي؟ د هغې د چاپیلایر خلک څه ډول غبرګون ښکاره کوي؟ آیا
د هغې او د چاپیلایر ترمنځ یې متقابلې کړنې بدلون مومی؟
 oرانا ویل کله چې د پټنځای څخه دباندې راوځی لویان ورڅخه تښتیدل او د هغې سره به یې د ډوډۍ خوړل هم
رد کړل .تاسو څه فکر کوي چې دغه ډول ټولنیز غبرګونونه به د هغې په حالت ،افکارو ،احساساتو او سلوک
کومه اغیزه ولرئ؟ (ټولنیز غبرګونونه لکه د ژوندي پاتې شوي څخه ځان لرې د ټولنیز تجرید خواته الرښوونه
کوي ،د شرم ،مالمتۍ ،ناهیلېتوب ،د خپل ځان په اړه د کرکې احساس ډیروي :کیدای شي چې هغه په دې اړه
فکر وکړي چې دا د هغې ګناه وه .د کورنۍ او ټولنې سره یې اړیکې ښایې بدلون ومومي).

 « oتصور وکړئ چې د پیښې څخه وروسته ټولنیز غبرګونونه کیدای شي مختلف وي ،د هغې په افکارو،
احساساتو او سلوک به څنګه اغیزه وکړي؟» که چیرې د هغې شاوخوا خلک هغه ومني ،درک یې کړي او
ټولنیز مالتړ یې پیل کړي ،نو دا به د هغې لپاره ډیره آسانه وي چې:
 خپل احساسات او فکرونه څرګند کړي.


احساس به وکړي چې دا د هغې ګناه نه وه



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.

 .6دا هم ورپه یاد کړئ چې د رانا ظرفیت او د معالجې میکانیزمونه په دغو بیړنیو ،فزیکي ،پیژندیز ،احساساتي
او ټولنیزو غبرګونونو باندې اغیزه درلودالی شي .ورته بیان یې کړئ چې په دې اړه به د دغه ماډیول په پای
کې په تفصیل سره خبرې وشي ۳.۲.۳( .ته مراجعه وکړئ)
 .7په خپلې ټولنیزې زمینې کې د سمالسي غبرګونونو د اهمیت په پام کې نیولو په ټینګار کولو یې پای ته
ورسوي.
ښه ده چې پوه شو!




په دغه فعالیت کې ،ګډونوال به د جنسیت تاوتریخوالی د یوې پیښې د کیسې سره او یا به د ډیرې پریښانه
کوونکې پیښې له یوې بلې کیسي سره مخامخ شي .کیدای شي چې د ګډونوالو لپاره له ډیر اعتراض څخه ډکه
وي .کیسې ته غوږ نیول کوالی شي چې شدید غبرګون را وپاروي چې کنټرول یې ستونزمن وي .له دې کبله
ځان ډاډه کړئ چې:
 کوالی شئ چې ګډونوالو ته پوره وخت ورکړئ چې خپل غبرګونونه او احساسات څرګند کړي؛
 د اړتیا په صورت کې کوالی شئ چې سمدالسه وروسته د تمرین څخه د منځ تفریح وکړې.
 ډاډ ترالسه کوالی شئ چې ګډونوال ،د ګډوانوالو په منځ کې د هغو ممکنه ژوندي پاتې شویو په ګډون،
د مرستې سیسټم لرئ چې خپل موقف (خپلې ادارې ،همکارانو او نورو) ته بیرته وګرځي.
ځان ډاډه کړئ چې تاسو کومه اصطالح د ژوندي پاتې شوي د مالمتیا سلوک (دا د هغې ګناه وه) نه ده په ګوته
کړې ،چې وروسته به په مناقشه کې راشي.

 .3.1.2مناقشه :رواني فشار ،دسټرس (تنګسیا) او اختالل (ګډوډي)
توکي :فلپ چارټ او مارکرونه
چمتووالی :د فلپ چارټ په یوه پاڼه باندې ،پنځه ستونونه د الندې عنوانونو سره رسم کړې :بدني غبرګونونه،
احساسات ،فکرونه ،سلوک ،ټولنیز غبرګونونه .تاسو کوالی شئ چې د ګډونوالو د یو کس څخه وغواړئ ترڅو د
مناقشې په پیل او د سیمه ایزو کلمو او اصطالحاتو په لیکلو کې درسره مرسته وکړئ.
نوټونه :وسایل :۳.۱.۲رواني فشار ،تنګسیا او ګډوډي
د ډلې اندازه :ټوله ډله
وخت ۵.۱ :ساعت
 .1تشریح کړئ چې ،کله چې موږ د جنسي تاوتریخوالی په هکله غږیږو ،موږ ډیرې وختونه وایو چې ژوندي پاتې
شوي « د ډیر دسټرس سره مخامخ دی» .دا څه معنی لري؟ او آیا دا کلمې په مختلفو فرهنګونو او زمینو کې
یوه معنی لري؟
اوس به موږ د رواني فشار ،ډسټرس (تنګسیا) او اختالل ( )disorderتعریفونو ته وګورو او هڅه به وکړو چې
هغه کلمې او اصطالحات ومومو چې موږ یې په خپل فرهنګ د دغه حالت د تشریح لپاره کار وو.
 .2په فلپ چارټ باندې درې ستونونه د الندې عنواني سره رسم کړې:رواني فشار ،ډسټرس (تنګسیا)\له حده ډیر
ډسټرس (تنګسیا) او بې نظمي
 .3د ګډونوالو څخه وغواړئ چې د دغو درې مختلفو حالتونو بیلګې ووایي .همدارنګه د هغو سیمه ایزو کلمو،
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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 .4لومړی ،د  STRESSکلمې ته وګورئ.
یوه بیلګه ورکړئ.
« oما ،د دغه ټریننګ د یو آسانچاري په توګه ،تیره شپه رواني فشار احساس کړ .زه ستاسو د
اړتیاوو د ترسره کولو لپاره د یو ټرینر (روزونکي) په توګه تر فشار الندې وم .زه ډیر عصباني
وم ،زه ویده شوم خو څو ځلې د شپې په اوږدو کې راویښ شوم»
 .5د ګډونوالو څخه پوښتنه وکړئ:

 د دغه ډول حالتونو د تشریح لپاره ستاسو په ژبه یا ژبو کې کومې کلمې کارول کیږي یا د رواني فشارد تشریح لپاره کارول کیږي؟
 آیا کومه کنایه پیژنئ چې د رواني فشار د تشریح لپاره وکارول شي؟ (د بیلګې په توګه :په خپلو اوږوباندې د دروند بار وړل)...
 آیا هغه اصطالح چې تاسو یې په خپله ژبه کې کاروئ هغه څه تشریح کوي چې په تعریف کې راغلي؟ کله چې تاسورواني فشار لري ،ستاسو د بدن او فکر ممکنه غبرګونونه به څه وي؟ .6د رواني فشار تعریف ولولي ( ۲.۱.۳نوټ وګورئ)
 .7اوس نو ډسټرس\له حده ډیر ډسټرس ته وګورئ.
الندې بیلګې وړاندې کړئ:
 « oتصور وکړئ چې زه د دغه ټریننګ په واسطه تر دومره ډیر فشار الندې وم چې خوراک
مې نه وای کړی ،خوب مې نه وای کړی ،او دلته دریدالی نشوم .نو زه به په دغه حالت کې
ډسټرس وم».
د ډسټرس او له حده ډیر ډسټرس ترمنځ توپیر د پیښو یا پارونکو په شدت او د دغو پیښو\پاروونکو په مقابل کې
د غبرګون په شدت پورې تړاو لري.
 .8پوښتنه وکړئ:

 د ډسټرس او له حده ډیر ډسټرس غبرګونونه به کوم وي؟ هغه ځوابونه راوکاږئ چې د فزیکی،احساساتي ،پیژندنې ،سلوک او ټولنیزو غبرګونونو لپاره
کارول کیږي .بیرته هغو غبرګونونو ته مراجعه وکړې چې په  ۳ .۱.۱تمرین کې تشریح شوي
وو.
 اشاره وکړئ:
-

فزیکي غبرګونونه :د شاک عالئم ،د وینې لوړ فشار ،سردردي ،د زړه د آوازونو اوریدل (د
ناروغ په واسطه) ،د ټکان خوړلو ریفلکس ،بې خوبې ،ګنګسوالی یا د ځای نه پیژندل،
ستړیا ،ترینګلتیا (ډیر ژر پاریدل).

-

احساساتي غبرګونونه :تخریشیت ،د ځان په اندیښنو کې د ډوب کیدو احساس ،اضظراب،
ویره ،د خوي سمالسی بدلون ،انکار (نه منل) ،ګوښه کیدل یا کرختي ،د ناهیلیتوب

-

د افکارو (پیژندګلوی) غبرګونونه :د شپې لخوا د خپسۍ نیول ،د پیښې بیا بیا په ذهن کې
ګرځیدل ،ډیر په بیړه غبرګون ،له ډلې څخه جال والۍ ،د تمرکز او حافظې ستونزې ،د خپل
ځان مالمتول.

-

د کړو وړو غبرګونونه :عصبي کیدل ،د اشتها کمیدل ،د ځان وژنې هڅې.

-

ټولنیز غبرګونونه :د نورو سره په متقابل عمل کې بدلون ،په شا تګ (ګوښه کیدل) ،یواځې
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 قسما ً د ژوندي پاتې شوي شخص د شاوخوا خلکو د غبرګون په پایله کې را
منځ ته کیږي او قسما ً د ژوندي پاتې شوي شخص د احساساتي ،سلوکي او پیژندل ګلوی د
غبرګونونو په پایله کې را منځ ته کیږي.

 ستاسو په ژبه کې د دا ډول تجربو یا کړنو د بیانولو لپاره کومې کلیمې یا تصورونه کاروئ؟ په کومه زمینهکې هغه کارول کیږي؟
 آیا تاسو په کومه اشاره یا کنایه باندې پوهیږئ چې ډسټرس یا له حده ډیر ډسټرس تشریح کړي؟ (د بیلګې پهتوګه :ما احساس کولو چې زما بدن یخ وهلی یا کرخت دی ،لکه زه چې مسموم شوی یم .لکه زما په بدن
کې کوم شی مات شوی وي)....
 .9د ډسټرس او له حده ډیر ډسټرس تعریفونه ولولئ او تشریح یې کړئ (نوټونه وګورئ)
 .10بیا وروستي ستون (اختالل یا  )DISORERته مراجعه وکړئ.
تشریح کړئ چې یو څوک د یوې خواشینونکې یا له حده ډیرې خواشینونکې پیښې څخه رواني ګډوډي پیدا
کوي ،د بیلګې په توګه جنسي تیری یا د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي نورې پیښې ،یا د یوې پیښې څخه
وروسته او یا هم د یو خواشینونکي جارې حالت په پیښه کې.
د رواني ګډوډۍ تعریف او تشریح ولولئ چې د ډیر خواشینوونکي یا د ډیرو ترضیضي پیښو څخه وروسته
منځ ته راځې( .نوټونه وګورئ)
پوښتنه وکړئ:
-

« ولې مهمه ده چې له یوې خوا د ډسټرس\بې حده ډسټرس او له بلې خوا د اختالل ترمنځ توپیر وکړو؟»
 oواضح کړئ چې دا مهمه ده ترڅو د ډسټرس او ګډوډۍ ترمنځ توپیر وکړو ،ځکه هغه ژوندي پاتې
شوي چې ګډوډی یا اختالل لري ،هغوی ډیرې وختونه نشي کوالی چې په خپله د ستونزې سره
مقابله وکړي .هغوی تخصصی مسلکي مرستې ته اړتیا لري ( د روانی روغتیا ارزونه او
درملنه) .هغه ژوندي پاتې شوي چې ډسټرس یا بې حده ډسټرس لري هم د احساساتي او ټولنیز
مالتړ څخه ګټه اخستالی شي ،سره له دې هم دوی کوالی شي چې د مقابلې په خپلو میکانیزمونو
او ظرفیتونو تکیه وکړي.

-

« د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی په پیښو کې رواني اختاللونه یا ګډوډۍ کوم دي ،د جنسي تیرې په
ګډون»؟

 oپه ژوندي پاتې شوي کسانو کې کیدای شي ډپریشن ،اضطراب ،د ترهې حملې ،د ترضیض څخه
وروسته د رواني فشار اختالل ،لیونتوب او نور سندرومونه منځ ته راشي ،چې د دغه حالت د له
منځ تلو څخه وروسته تر ډیر وخت پورې ادامه ومومي( .همدارنګه د  ۳.۱.۳نوټ هم وګورئ)
په یاد ولرئ:
 سټرس د فزیکي او احساساتي ننګونو په مقابل کې عادي غبرګون دی او کله چې د مقابلې د ځیرمو په
شتون کې غوښتنه د توازن څخه ووځي ،پیښیږي.
 موږ ټول په خپل ورځني ژوند کې د رواني فشار په وړاندې د مقابلې الرې لرو.
 خو بیا هم کله کله د خلکو د مقابلې میکانیزمونه د مهمو حالتونو په واسطه ګډوډیږي او لږ نورې
مرستې ته اړتیا لري.
ښه ده چې پوه شو!



تاسو کوالی شئ چې د ګډونوالو د یو کس څخه وغواړئ ترڅو د مناقشې په پیل او د سیمه ایزو کلمو او اصطالحاتو
په لیکلو کې درسره مرسته وکړئ.
هغو سیمه ایزو کلمو او اصطالحاتو ته ښه ځیر اوسئ چې «جنون» او لیونتوب ،په ځغرده ووایاست چې دا یوه عامه
اړیکه ده چې په ډیرو کلتورونو کې جوړه شوې ده .په دې تأکید وکړئ چې رواني فشار په حقیقت کې په عادي توګه
د غیرعادي پیښو په مقابل کې د بدن غبرګون دی ،ترڅو د غیرعادې پیښو په غبرګونونو باندې په سمه توګه برالسي
شي .تشریح کړئ چې څنګه د جنون یا لیونتوب اصطالحاتو کارول د ژوندي پاتې شوي لپاره درناوی نه دی.
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 .3.1.3لکچر :وروستۍ اغیزې

2

توکي/ :
نوټونونه ۳.۱.۳ :نوټ .د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی وروستۍ اغیزي
د ډلې سایز :ټوله ډله
وخت ۱ :ساعت

 .1تشریح کړئ چې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی خطرناکه پیښې ،لکه جنسي تیري د قوی بیړنیو غبرګونونو المل
کیږي ،خو همدارنګه ګڼ شمیر وروستۍ اغیزي یا پایلې چې قربانی شوی یا ژوندي پاتې شوی ،د هغه یا هغې
کورنې او ټبر او ټولنه اغیزمنه کوي.
 .2یو جدول د درې موضوع ګانو سره رسم کړئ (فزیکي\روغتیا  -احساساتي\رواني – ټولنیز\ټولنیز اقتصادي) .د
ګډونوالو څخه و پوښتئ چې د دغو مهمو پیښو پایلې یا وروستۍ اغیزې به څه وي؟ ځوابونو د درې عنوانونو الندې
په ترتیب سره ولیکئ.
 ۳.۱.۳ .3نوټونه توزیع کړئ .د ټولو وروستیو اغیزو لنډیز ورته ووایاست؛ هغو اغیزو ته چې د ګډونوالو له خوا اشاره
نده شوي روښانه کړئ.
 همدارنګه په الندې ټکو ټینګار وکړئ:
-

د وروستیو پایلو پراخوالی

-

لوړ اقتصادي او ټولنیز لګښتونه

-

دا حقیقت دی چې ډیرې اغیزې پټې وي (لکه مزمنې فزیکې اغیزې ،روانی اغیزې لکه ډپریشن ،شرم
)...

-

دا چې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی د ژوندي پاتې شوې او د هغې د میړه ،ماشومانو ،لویې کورنۍ
او ټولنې ترمنځ د اړیکو د بدلون المل کیږي .ډیري وختونه دغه بدلونونه د ژوندي پاتې شوي او د
کورنۍ د شرم او مالمتۍ په واسطه نورهم شدیدیږي ،خو همدارنګه د ژوندي پاتې شوي د مالملتولو د
سلوک ،ټولنیزې بدنامۍ او رټولو په واسطه هم تشدیدیږی .همدارنګه که ژوندي پاتې شوي غبرګون
ښکاره نه کړي  ،ټولنیزه چاپیلایر د دې تمه او توقع لري چې ،دا باور به را منځ ته شی چې قربانی کس
په جرم کې شریک وو.

-

ټولنیزې پایلې ډیري وختونه جدي وي او کیدای شي چې د احساساتو د الخرابتیا ،لکه شرم ،د ځان
څخه کرکه او ډپریشن المل شي .ټولنه د ډسټرس ښکاره عالئمو ته اړتیا لري چې کیدای شي شدید او
مزمن وي ،خو لږ ښکاره داخلي ډسټرس په واسطه پټ شي (د تش والی یا ناهیلېتوب احساس ،نه باور،
د ماشومانو لپاره ویره ،راتلونکې او داسي نور)...

-

د ټولنیزې بدنامۍ له کبله کیدای شي ډیر ژوندي پاتې شوي د پیښې راپور ور نکړي او د مرستې
غوښتنه ونکړي .رد کیدل او ځان یواځي کول د احساساتو بیارغاونه د ورځنیو کارونو څخه او یا هم د
ټولنیز مالتړ څخه د لري کیدو له کبله ژوندي پاتې شوي نور هم ستونزې زغمي.

-

د غیرعادې پیښو په وړاندې ،روانې اغیزې باید د عادي غبرګون په توګه په پام کې ونیول شي .خو
بیا هم که ادامه ومومي او په یو اختالل بدلې شي (که د ژوندي پاتې شوي ورځنی ژوند اغیزمن او
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 Hardlyاخستل شوي له:
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
2

13

 .4په دې تشریح سره چې هر څوک د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی د قرباني شوی سره سراو کار لري باید د ډیرو پټو
رواني ټولنیزو پایلو څخه چې موجودې وي خبرو وي.

.3.2

درس :د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی غبرګون

موخې


د ژوندي پاتې شوي د پاملرني د الرښوونې په اصولو ،پوهاوی ،تشریح او ځغمل.



د الرښوونې اصلو او په ژوندي پاتې شوي – تمرکز مهارتونو ترمنځ په اړیکو پوهیدل.



د مقابلې د میکانیزمونو په اهمیت باندي پوهیدل او زده کول چې یو کس او ټولنه د ژوندي پاتې شوي لپاره څنګه
مرسته کوالی شي.

فعالیتونه:
 ۳.۲.۱تمرین :د ژوندي پاتې شوي لپاره د مرستی د اصولو الرښوونه
 ۳.۲.۲تمرین :هغه فکټورنه چې مقابله ،ارتجاعیت (بیرته ګرځیدنه) او بیارغاونه پیاوړې کوي.
 ۳.۲.۳تمرین :د مرستې د الرې خنډونه
ټول وخت ۵.۴ :ساعتونه

چمتووالی:
 ۳.۲.۱تمرین :د الرښوونې اصول په انډکس کارټ کې ولیکئ.
 ۳.۲.۲تمرین :ډاډ ترالسه کړئ چې جملې د سیمه ایزې زمینې سره برابرې او په دقت سره ژباړل شوې دي .که اړتیا وي
مخکې له مخکې له ژباړونکي یا اصلي شخص سره پرې بحث وکړئ .په ځینو پیښو کې کیدای شي چې د فرهنګ سره
مناسبې جملې وکارول شي تر څو ځینې مهم غبرګونونه تشریح شي.

نوټونه:
 ۳.۲.۱نوټ :د الرښووني اصول
 )۱( ۳.۲.۲نوټ :د غبرګونونو سره مقابله
 )۲( ۳.۲.۲نوټ :هغه فکټورنه چې مقابله ،ارتجاعیت (بیرته ګرځیدنه) او بیارغاونه پیاوړې کوي.
 ۳.۲.۳نوټ :د مرستې د الرې خنډونه ،د ماللۍ کیسه

توکي:
انډکس کارټونه

نوټ :د مقابلې د مهارتونو په جوړولو او پیژندلو تمرکز وکړئ .کوالی شئ چې د دغه پریزنټیشن څخه د ګډونوالو د
تجربې کچې ته په کتو سره و کاروي او دا چې تاسو دغې موضوع ته څومره وخت ځانګړی کوالی شئ.
 )aبنسټیزه الره
د مقابلې کټور مهارتونه
 oد ملګرو او کورنۍ سره شریکول
 oدینی مراسم

د مقابلې بې کټې مهارتونه
 oالکول او مخدره توکي
 oخپل وخت یواځي تیرول
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 oورځني کارونه
 oد ماشومانو سره لوبې کول
 oپوره استراحت او آرام کول

 oتیری

 )bپرمختللې الره
د مقابلې مثبتې الرې و هڅوی
o
o
o

o
o
o
o
o
o

د ملګرو او کورنۍ سره خبرې وکړئ او وخت ورسره
تیر کړئ.
د ستونزو په اړه د یو کس سره چې باور پرې لرئ،
بحث وکړئ.
هغه فعالیتونه له ستاسو سره په آرامتیا کې مرسته کوی
ترسره کړي (لمونځ ،سندرې ،د ماشومانو سره لوبې
کول)
فزیکي تمرینونه ترسره کړئ.
د آرامي تمرینونه مو عادت کړئ.
د ځان سره آرامه خبرې وکړئ
د نورو سره مرسته وکړئ.
پوره خوب وکړئ
د امکان ترحده په منظمه توګه خوراک وکړئ او اوبه
وڅښئ.

د مقابلې منفي الرو مخه ونیسئ
o
o
o
o
o
o
o

د مقابلې لپاره مخدرات ،نارکوټیکونه او الکهول مه کاروئ.
د خپلې کورنۍ او ملګرو څخه ځان مه یواځي کوئ.
ټوله ورځ مه ویده کیږئ.
ډیر زیات یا ډیر کم خواړه مه خورئ.
تیری مه کوئ
خپل شخصی نظافت مه هیروئ.
ټول وخت کار مه کوئ.

معلومات ورکړئ او د نورو سره مرسته وکړئ چې نور هم هغو خدماتو ته السرسی و مومي (رواني ،ټولنیز ،عادي او
امنیتي خدمات) چې هغه فکر کوی چې مرسته به ورسره وکړي ،خو د کورته د سپارلو او په یو امن ځاي کې د ساتلو په
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
o
o
o

د هغه\هغې د حقوقو ،د خوندیتوب د اهمیت او د مختلفو شته خدماتو په اړه ورته سم او ساده معلومات
ورکړئ.
د خدماتو سره د اړیکو جزئیات ورته چمتو او د کور ته د وړلو او په پټ ځای کې د ساتلو په اړه چې نور یې
ونه مومي مناسب خبرداری ورکړئ.
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.
د اړتیا په صورت کې د لیږد لپاره تعقیبیه چمتو کړئ.

د ژوندي پاتې شوي سره مرسته وکړئ چې د کورنۍ\ یا کورنۍ د له غړو یا نورو ټولنیزو مالتړو سره اړیکې ونیسي.
د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی څخه هغه ژوندي پاتې شوي کسان چې ښه ټولنیز مالتړ لري ښه مقابله کوالی شي.
 oد ټولنیز مالتړ اهمیت ورته تشریح کړئ.
 oله هغې سره د په ټولنیزه شبکه کې د هغو خلکو په پیژندنه کې مرسته وکړئ چې له هغو سره السرسي
موندلی شی او هغه پرې باور وکړي چې د هغو سره د خپلو تجربو په اړه خبرې وکړي.
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 oکه چیرې یو ژوندي پاتې شوي تاسو ته ووایې چې کوم ډول دعا ،دیني رسوم یا د کوم دیني مشر کوالی شي د
هغه سره مرسته وکړي ،هڅه وکړئ چې د هغوی اړیکې د روحاني ټولنې سره جوړې کړئ.3

 .3.2.1تمرین :د ژوندي پاتې شوي د مرستې لپاره د الرښود اصول
توکي :انډکس کارډونه
چمتووالی :د الرښووني اصول په انډکس کارد کې ولیکئ (یو اصل په یو کارډ کې)
نوټونه ۳.۲.۱ :د الرښوونې اصول
د ډلې سایز ۴ :وړې ډلې
وخت ۵.۱ :یونیم ساعت

 .1تشریح کړئ چې که چیرې موږ د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی د مقابلې د میکانیزمونو او ممکنه غبرګونونو په اړه
فکر وکړو ،موږ باید د ژوندي پاتې شوي یا قربانی لپاره د مرستې د الرښوونې په اصولو پوه شو .دغه اصول داسي
جوړ شوي چې د ژوندي پاتې شوي سره ترټولو ښو ممکنه الرو چلند وشي.
 .2ډله په څلورو وړو ډلو وویشئ .هرې ډلې ته یو انډکس کارډ ورکړئ چې د الرښووني یو اصل پرې لیکل شوی وي.
د ډلې څخه وغواړې چې د  ۱۰دقیقو لپاره د الندې شیانو په اړه د لنډ وخت لپاره فکر وکړي.
 د دغه اصل معنی، ولې دوی فکر کوي چې دغه اصل د ژوندي پاتې شوي سره د چلند لپاره مهم دی. هغه بیلګې د اصل د درناوی لپاره یې کوالی شو .هرڅوک باید په خپلو شرایطو یا دنده کې د پوخ کارلپاره فکر وکړي (نرس ،قابله ،مشاور ،طبی ډاکټر او داسي نور).
ګډونوالو ته د وروستیو پایلو په اړه یادونه وکړئ! بیرته  ۳.۱.۳نوټ ته مراجعه وکړئ.
 .3هره ډله په لنډه توګه یو اصل او هغه بیلګې یې چې موندلي په لنډه توګه وړاندې کوي .د وړاندې کوونکي څخه
پوښتنه وکړئ چې د دوی ډله ولې فکر کوی چې دغه اصل د دوی له نظره مهم دي .بحث ته یې را وبولئ.
 .4تشریح کړئ چې موږ به وروسته په ټریننګ کې په ژوندي پاتې شوي – تمرکز په اړه وغږیږو تر څو د ژوندي
پاتې شوي سره څنګه چلند وکړو .د دغو مهارتونو په کارولو سره ،موږ د الرښوونې اصول عملي کوو.
 ۳.۲.۱ .5نوټونه وویشئ.
ښه ده چې پوه شو!


ځان ډاډه کړې چې د الرښوونې د اصولو او د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی د اغیزو ترمنځ اړیکې روښانه
شوې دي .ټینګار وکړئ چې د الرښوونې اصولو ته درناوی د ژوندي پاتې شوي د بیارغاونې لپاره مهم دی.
 د بیلګې په توګه .فزیکی خوندیتوب ډاډمن کړئ :د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی ډیرې وختونه د

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
اړیکو ټینګول).

 3په افغانستان کې د روغتیایی خدماتو د وړاندې کوونکي د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی د درملنې له پروټوکول څخه .د عامې روغتیا وزارت
او د روغتیا نړیواله اداره .افغانستان ۲۰۱۵
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«د ژوندي پاتې شوي هیلو ته درناوی وکړئ» .د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی پیښو کې کنټرول
ډیرې وختونه ډیر محدود وي .د جنسي تیري پرمهال ،ژوندي پاتې شوي کس کنټرول نه لري؛ د
هغه\هغې هیلې رد شوې وي.



د راز ساتنې ضمانت وکړئ :ژوندي پاتې شوي کسان اکثرا ً د هغه څه چې پیښ شوې او هغه څه
چې تر اوسه پیښیږی ،له کبله شرمیږي؛ هغوی غواړي خپل ځانونه مالمت کړي؛ که چیرې
تاوتریخوالی عام شي نو کیدای شي ژوندي پاتې شوي د ټولنې لخوا مالمت وګڼل شي.



نه تبعیض ډاډمن کړئ :د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی د بشري حقوقو تیری دی .سربیره پردې،
ژوندي پاتې شوي شخص اکثرا ً د ټولنې لخوا بدنامه کیږي.
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 .3.2.2تمرین :د مقابلې ،ارتجاعیت او بیارغاونې د ښه کیدو فکټورونه
توکي :فلپ چارټونه او مارکرونه
چمتووالی :د  ۳.۲.۲نوټونو څخه ګټه واخلئ
نوټونه :)۱(۳.۲.۲ :د غبرګونونو سره مقابله
:)۲( ۳.۲.۲د مقابلې ،ارتجاعیت او بیارغاونې د ښه کیدو فکټورونه
د ډلې اندازه :په اعظمی ډول تر  ۲۰ګډونوالو پورې ،په وړو ډلو کې ویشل شوي
وخت ۲ :ساعته
 .1تشری ح کړئ چې په دغه تمرین کې به د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی لکه په ژوندي پاتې شوي باندې جنسی تیرې
په احساساتي ،سلوکي ،ټولنیزو او پیژنګلوی په پایلو تمرکز وکړو .په دویم ګام کې به د دغو پایلو سره د مقابلې په
الرو او مرستو بحث وکړو.
 )۱( ۳.۲.۲ .2نوټونه توزیع کړئ (د پایلو سره مقابله).
 .3ډله په وړو ډلو د زیات نه زیات  ۵کسو باندې وویشئ .ډلې ته  ۵دقیقې وخت ورکړئ چې د ژوندي پاتې شوي
خبرې ټولې د ریښتوني احساساتي غبرګونونو سره ونښلوي.
 .4د جملو لست له سره وګورئ او د ګډونوالو سره ریښتونې پایلې چک کړئ.
مترادفه جوړې:
۱
E
ویره
۸
C
ګناه\
مالمتي

۲
M
اضطراب
۹
F
خجالت \شرم

۳
B
غصه او
دښمني
۱۰
D
په ځان د
باور له السه
ورکول

۴
J
بیزاري او ځان
جال کول
۱۱
N
بدنامی او
تبعیض

۵
G
ناتواني\ د کنټرول
له السه ورکول
۱۲
L
د اړیکو
ستونزې

۶
K
مزاجي
بدلونونه
۱۳
I
ډپریشن
(خپګان)

۷
H
رد کیدل

۱۴
A
په ذهن کې
بیا بیا تکرار
او د شپې لخوا
خپسۍ

 .5د هغوي په نظرونو باندې بشپړه مناقشه وکړي .بیال بلې پایلې ورته تشریح کړئ (نوټ وګورئ).
 .6تشریح کړئ ،هغه الرې چې ژوندي پاتې شوي د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی ،یا جنسي تیرې د پایلو سره چلند
کوي په مختلفو فکټورونو پورې تړاو لري .ځیني فکټورونه کوالی شي چې مقابله ،ارتجاعیت او بیارغاونه ښه کړي.
تعریفونه ورته تشریح کړئ ( )۲( ۳.۲.۲نوټ).
 .7د ګډونوالو څخه پوښتنه وکړې چې د هغو فکټورونو نومونه واخلې چې د دوي په آند کوالی شي د ژوندي پاتې شوي
مقابله ،ارتجاعیت او بیارغاونه و پاروي .تشریح کړئ چې د ژوندي پاتې شوي شخص د ځانګړتیاوو او بهرنیو
فکټورنو د ترمنځ توپیر مهم دي (نوټ وګورئ) .بحث را وپاروئ او کلیدې کلمې په فلپ چارټ باندې ولیکئ.
 .8د هرې ډلې څخه وغواړئ چې د دوه جملو\غبرګون جوړو ته وګوري (ورته وې ښیي چې کومه یوه) او لنډ فکر
پرې وکړي چې ژوندي پاتې شوي څنګه کوالی شي له دغو غبرګونونو سره مقابله وکړي او کوم اقدامات له دوی
سره په مقابله کولو کې مرسته کوالی شي .همدارنګه دوي ته ورپه یاد کړې چې په افغانستان کې د دا ډول غبرګونو
سره د مقابلې دودیزې الرې کومې دي ،چې اوس هم زموږ په متنونو کې کارول کیږي.
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 .9بحث رامنځ ته کړئ .تشریح کړئ چې د ټریننګ په اوږدو کې به ډیرې داسې بیلګې وي چې څرنګه هر یو د موږ
پرته د مسلکی دندې په نظر کې نیولو سره وکوالی شو د ژوندي پاتې شوي سره د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی یا
جنسي تیرې د اغیزې سره په مقابله کې مرسته وکړو.
 )۲( ۳.۲.۲ .10نوټ توزیع کړئ( .د مقابلې ،ارتجاعیت او بیارغاونې د ښه کیدو فکټورونه)
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
اصلو سره برابر دی او که نه .په ځانګړې توګه د هغو کړنالرو په هکله فکر وکړئ چې کوالی شي د «ترټولو
غوره انتخاب»؛ د کوم ژوندي پاتې شوي لپاره توصیه (یا په زوره) کیږي چې څه وکړي یا چیرته هغه\هغې ته
ویل شوي چې «دا ترټولو ښه حل الره ده» لپاره یوه نقض یا تیری وي.
د بیلګې په توګه :ژوندي پاتې شوي باید یواځي په عباداتو(د پاکیدو لپاره) کې ونډه واخلي ،که چیرې یې خوښه
وی ،خو هیڅکله باید پرې تحمیل نه شي .په عامه مراسمو کې چې په هغو کې تاوتریخوالی تشریح کېږی کیدای
شي چې د محرمیت څخه تیری وي (که چیرې ژوندي پاتې شوي ورسره موافقه ونلري).

 .3.2.3تمرین :د مرستې د الرې خنډونه
توکي\ :
ګډونوال\ :
نوټونه ۳.۲.۳ :د مرستې د الرې خنډونه ،د ماللۍ کیسه
د ډلې اندازه :ټوله ډله
وخت :یو ساعت
 .1تشریح کړئ چې د ځینو ژوندي پاتې شوو لپاره ډیره ستونزمنه ده چې پرمخ والړ شي ،د مرستې په لټه کې شي د
هغو فکټورونو څخه چې مقابله ،ارتجاعیت یا بیارغاونه پیاوړې کوي ،ګټه واخلي .د مرستې د الرې ځینې دغه
خنډونه په هغه زمینه یا چاپیلایر پورې اړه لرې چې تاوتریخوالی په کښې پیښ شوی دی.
 .2د ګډونوالو څخه غوښتنه وکړي چې د دا ډول فکټورونو بیلګې ووایي.
د بیلګې په ډول:
-

په پیچلو چاپیریالونو کې خوندي ځای نه وی ترڅو دوی د زړه خواله وکړي او خپله کیسه بیان
کړي.

-

ژوندي پاتې شوي په شته خدماتو باور نه لري.

-

ژوندي پاتې شوي د ګناه مرتکب پیژني یا د غچ څخه ویریږي.

-

فرهنګي\ټولنیز باورونه :په ډیرو ټولنو کې دا د ښځې دنده چې هر کله یې میړه وغواړي باید
کورواله ورسره وکړي .په ځینو پیښو کې ټولنه وایي چې میړه کوالی شي په ځینو وختو کې خپله
ښځه ووهي .ښځې ښایي دا کار خوښ کړي حتی په ځینې مواردو کې یي د مینې او پاملرني نښه
ګڼي.هغه میړونه چې خپله ښځه نه وهي کیدای شي چې د ټولنې څخه لرې پاتې شي.

-

هغه ژوندي پاتې شوي چې پرمختګ کوي ګناه کار او بدنامه بلل کیږي.
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-

ژوندي پاتې شوي فکر کولو چې د د هغه\هغې ګناه وه.

 .3تشریح کړئ چئ.
-

کله-کله ډیر پیچلي الملونه موجود وي چې ژوندي پاتې شوي ولې مرسته نه غواړي .ځینې
خنډونو په ژوره توګه د ژوندي پاتې شوي په ذهن او زړه کې وی چې د نورو خلکو لپاره یې
لیدل او پوهیدل ستونزمن وي.

-

دا د دغو فکټورنو د ستونزمن کیدو المل کیږي ترڅو پرې برالسی شو او د پاملرنې کوونکو د
زړه تورن کیدو المل کیږي ،سره له دې چې داسي حالتونه به وي چې ژوندي پاتې شوي پوهیږي
چې تاوتریخوالی یا تیری شوي خو مرسته نه مني او د خپل امنیت د ژغورلو لپاره ګام نه پورته
کوي.

 .4څیړنیزه موضوع ولولئ:د ماللۍ کیسه (  ۳.۲.۳نوټ وګورئ)

 .5د ګډونوالو څخه پوښتنه وکړئ« :کوم خنډونه د ماللۍ د مرستې د منلو مخه نیسي».
د بیلګې په ډول:
 ښایي ماللۍ ډاریږي چې هغه مالي مالتړ چې کله –کله یې د خپل پخواني میړه څخه ترالسه کويله 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

 .6نور خنډونه چې کیدای د ماللي په خپله د ژوندي پاتې کیدو له لپاره جوړ کړي وي.
تشریح کړئ:
 په اوږمهال او جدی ناوړه ګټه اخستنه کې د مرتکب او د ژوندي پاتې شوي ترمنځ اړیکې د تاوتریخوالی،
السوهنې ،کنټرول ،استثمار او ناوړه ګټه اخستلو په توګه پیژندل کیږي او همدارنګه کله-کله د احساساتي
تړاو په توګه پیژندل کیږي .کله -کله په دغو ډیرو سختو حالتونو کې کیدای شي چې ژوندي پاتې شوي
خپله ځانته د ژوندي پاتې کیدو الره جوړوی ترڅو خپل سلوک یا چلند ته بدلون وکړي ترڅو د نورو پیښو
یا له دې څخه بدې ګټه اخستتنې خطر لږ کړي.
 ۳.۲.۳ .7نوټ توزیع کړئ.
 .8تشریح:


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
شي .ژوندي پاتې شوي کیدای شي داخلي شرم او بدنامي ولري او د «د د هغې خپله مالمتي ده» احساس
کیدای په کې پیدا شي .بیارغاونه کیداي ډیره موده ونیسي .د ژوندي پاتې شوي سره د باوري اړیکي د
ټینګولو هڅه په داسې حال کې چې د هغه\هغې د کړو په اړه قضاوت و نکړو له هغه\هغې سره چې
مرستې ته په تمه دی ،د مرستي په لور لومړی ګام دی.4

 .9پوښتنه وکړئ :که تاسو د ماللۍ ګاونډۍ وۍ څه مرسته به مو کړې وای؟

 4اخستل شوی لهFisher, Neue wegen in der Opferhilfe (1998). In: anti-trafficking training manual for Judges and :
Prosecutors in SEE, International Centre for Migration Policy Development.

20

 .10پوښتنه :که تاسو د ماللۍ د ستونزۍ روغتیایی کارکوونکې وای څه مرسته به مو کړې وای؟
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.

-

په کلي کې د هغې په اړه نورو خلکو ته کیسي مه کوئ.

-

د پاملرنې څرګندول ،له هغې سره په وړو شیانو کې مرسته

-

د هغې کیسې ته غوږ نیول.

-

هغې ته په دې اړه چې څه باید وکړئ ،څه مه وایئ ،خو هغې ته د مرستې ترالسه کولو لپاره د الرو
په اړه معلومات ورکړئ.

-

باالخره هڅه وکړئ چې خپله اندیښنه او لیوالتیا ورته څرګنده کړئ.

-

له هغې سره د حل الرو او مرستې په موندلو کې مرسته وکړئ ،که چیرې هغې غوښتل.

 .3.3درس :د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی ( د جنسی تیري او د
ماشومانو په اړه تاوتریخوالي په ګډون) پایلې
موخه
د ماشومانو په غبرګون باندې پوهیدل او د هغو وسیلو پیژندنه چې ماشومان پرې هوسا کیږي.

فعالیتونه:
 ۳.۳.۱مناقشه :د ماشومانو د غبرګونونو پیژندنه
 ۳.۳.۱لکچر :د ماشومانو د مالتړ د وسایلو چمتو کول
ټول وخت ۴ :ساعتونه

چمتوالي:
نوټونه:
 ۳.۳.۱نوټ :د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی پایلې ،د جنسی تیري او د ماشومانو په لپاره تاوتریخوالي او د هغو د
مقابلې میکانیزمونه
 ۳.۳.۲نوټ :د ماشومانو لپاره د مالتړ چمتو کول

توکي:
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نوټ :کله چې موږ په ماشومانو باندې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی په اړه خبرې کوو ،اړتیا لرو چې یواځی باید هغه
تاوتریخوالی په پام کې و نه نیسو چې نیغ په نیغه ماشوم ورسره مخ کیږي ،باید هغه حالتونه هم په پام کې وساتو چې
ماشومان په غیرمستقیم ډول د تاوتریخوالی قرباني ګرځي (د بیلګې په توګه په یو بې روزګاره کورنیز چاپیلایر کې).

 .3.3.1مناقشه :د پایلو پیژندنه او د مقابلې میکانیزمونه
توکي\:
چمتووالی\:
نوټونه :۳.۳.۱ :د پایلو او د مقابلې د میکانیزمونو پیژندنه
د ګروپ اندازه :ټول ګروپ
وخت ۱ :ساعت
 .1دا درس یا ناسته د ګډوانو څخه په دغه پوښتنه پیل کړئ چې ولې دوی فکر کوي چې د جنسیت په بنسټ
تاوتریخوالی رواني او ټولنیزې پایلې مهمې دي ،د په ماشومانو د جنسیت تاوتریخوالی په جال توګه.
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.
 چې د ماشومانو سمدستی غبرګون او ممکنه اوږدمهال پایلې یې سره تړاو لري:
 oد تاوتریخوالي ډولونه
 oد تاوتریخوالي موده
 oد مرتکب پیژندنه (آیا د ماشوم له نږدې خپلوانو څخه وو)
 oد ماشوم د ودې پړاو (په هغه څه د پوهیدو وړتیا چې پیښ شوي دي)
 .2ګډونوالو ته په لنډه توګه د ودې د مودې د مفهوم یادولو سره ادامه ورکړئ.
 د ژوند په هر پړاو کې ماشوم په مختلفو ساحو کې مهارتونو ته وده ورکوي ،چې ټول د یو بل سره نږدې
اړیکې لري (حرکي ،احساساتي ،د پیژندنې ،ټولنیز ،هویت) .همدارنګه ویالی شو چې ماشوم یو شمیر
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.
د بیګې په توګه :یو ډیر کوچني ماشوم خبرې او د خپلو اړتیاوو او هیلو څرګندول زده کوي .دغه ظرفیت
د یو ماشوم سره د خلکو د ملګرتیا وده او ټولنیزې شبکې سره په متقابل عمل کې مرسته کوي.
 مهمه داده چې په کومه الره چې ماشوم له دغو ټولو پړاونو څخه تیریږي ډیر زیات په هغه مرسته پورې
اړه لري چې د خپل چاپیلایر څخه یې ترالسه کوي :پاملرنه کوونکي ،یا ماشوم ته نور نږدې خلک .یو
ماشوم د پیژندنې او حرکت مهارتونه او ټولنیز چلند د لوبو او د هغو د پاملرنه کوونکو سره د اړیکو
څخه عملی کوي.
 .3تشریح کړئ چې جنسي تیری تل د ځناور خوی او بیکاره عمل دي چې د ماشوم د ودې په اوسنې پړاو او ښایې په
راتلونکي پړاو ډیره سخته اغیزه وکړي ۳.۳.۱( .نوټ وګورئ).
 .4د ګډوانو څخه وغواړئ چې په ماشومانو د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي په لنډمهاله او اوږد مهاله پایلو د بیلګو په
اړه فکر وکړي .ځوابونه یې ولیکئ .نورې بیلګې هم ورته څرګندې کړئ .د ګډونوالو سره تشریح کړئ چې ولې
ځینې مهم غبرګونونه او پایلې منځ ته راځي (د بیلګو او تشریحاتو لپاره  ۳.۳.۱نوټ وګورئ).
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 .5همدارنګه د هغوی څخه وغواړئ چې د ماشومانو د مقابلې د میکانیزمونو په اړه فکر وکړي .بیرته  ۳.۲.۲فعالیت
ته مراجعه وکړئ.
 .6ګډونوالو ته ور په یاد کړئ چې د فرضیو د جوړولو په اړه د احتیاط څخه کار واخلي.
 .7د دا ډول سلوک یا چلند شته والي کیدای شي اندیښنه را پورته کړي ،دا په دې معنی نه ده چې یو ماشوم د دا ډول
حالت سره مخامخ شوی دی .په ځانګړې توګه په جګړه ځپلو شرایطو کې ،ډیر ماشوم کیدای شي د رواني فشار په
وړاندې مؤقتی غبرګون څرګند کړي ،چې کیدای شي د هغو غبرګونونو سره ورته وي چې موږ تشریح کړل .له
دې کبله د ماشوم په احتیاط سره ارزونه مهمه ده.
 .8په دې تشریح چې د ماشومانو ځانګړې کړه وړه باید تل د ماشوم د ودې د روان پړاو په زمینه کې وکتل شي.
 ځینې ماشومان په داسي کړووړو سره غبرګون ښکاره کوي چې د ودې مخکني پړاو ته مؤقتی بیرته تګ
څرګندوي( .د بیلګې په توګه ماشوم بیا د بسترې لندول پیل کوي)
 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
ښکاره کول په لږ عمر کې).
 ۳.۳.۱ نوټ توزیع کړئ.
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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 .3.3.2لکچر :دماشومانو لپاره د مالتړ د وسیلو برابرول
توکي\:
چمتووالی\:
نوټونه  :۳.۳.۲د ماشومانو لپاره د مالتړ د وسیلو چمتو کول
د ګروپ اندازه :ټول ګروپ
وخت :یونیم ساعت
 .1لومړی تشریح کړئ ،دا مهمه ده چې په ماشومانو کې غبرګونونه او پایلې وپیژنو څنګه یې و پیژنو او څنګه
ورسره چلند وکړو ،د دې لپاره چې:

.2
.3
.4
.5
.6

-

ماشوم د زیات زیان څخه وساتو

-

د ماشومانو لپاره مالتړ چمتو کړو

اوس به موږ دا چې څنګه ماشومان مقابله کوي ،د ماشومانو د مالتړ الرې یا د هغوی د مور او پالر یا نورو
مراقبت کوونکو د هڅولو الرې و ګورو تر څو د دا ډول پیښو څخه وروسته د خپلو ماشومانو مالتړ څنګه وکړي.
د ماشومانو د مقابلې او د هغوی د مالتړ یو څو بیلګي ورته بیان کړئ ( ۳.۳.۲نوټ ته وګورئ).
د ګډوانو څخه وغواړئ چې څنګه باید په ماشومانو د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي د غبرګون او پایلو په مقابل
کې غبرګون ښکاره کړو یا څنګه د هغوی مور او پالر کوالی شي د خپلو ماشومانو څخه مالتړ وکړي .ځوابونه
را ټول کړئ .د تاوتریخوالی د پایلو د تشخیص لپاره فرهنګی منل شوې الرې ولټوئ (لکه دیني اصالح).
د ګدونوالو څخه پوښتنه وکړئ چې د هغو شیانو په اړه فکر وکړئ چې والدینو ته د ماشومانو د مالتړ لپاره باید
توصیه نه شي .ځوابونونه راټول کړئ .پوښتنه وکړئ چې ولې دا تګالرې بدې دي .مهم ټکي تشریح کړئ
( ۳.۳.۲نوټ ته وګورئ).
 ۳.۳.۲نوټ توزیع کړئ.
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درس :د رواني روغتیا رواني ټولنیزه څانګه د جنسیت په بنسټ
.3.4
تاوتریخوالی ته د څوفکټوریزه السرسي د برخې په توګه
موخې

5



دغه درس د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی د پایلو په اړه په مخکنیو درسونو ټینګار او په بنسټ یې والړه ده او
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.



دا درس څلور لومړني سکټورونه \ ډسپلینونه ،د غبرګون لپاره اړین تخصصونه معرفی کوي او د نقشې ویستلو په
تمرین پای ته رسیږي ،ترڅو ګډونوال په ټولنه کې ال له مخه شته خدمات وپیژني.



د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی د پایلو ،وروستیو اغیزو ،د ژوندي پاتې شوي د اړتیاوو او اړینو خدماتو ترمنځ
اړیکې تشریح کړئ.



ترټولو لږ توصیه شوی خدمات چې باید د جنسي تیري د خطرناکه پایلو د کمولو ،او د نور زیان ،تروما او ضرر د
مخنیوی لپاره باید موجود وي ،وپیژنئ.



دواړه رسمي او غیررسمي مالتړیز خدمات چې مخکې په ټولنه کې موجود دي چې د ژوندي پاتې شوي لپاره
مالتړ او مرسته برابروالی شي ،وپیژنئ.

فعالیتونه:
 ۳.۴.۱مناقشه :د ژوندي پاتې شوي لپاره د له ټولو لږو خدماتو لنډه کتنه
 ۳.۴.۲څرګندونه\مناقشه :د ګڼ سکټوریزه غبروګون د خدماتو په اړتیا ټینګار
 ۳.۴.۳تمرین :په ټولنه کې د خدماتو په نښه کول
ټول وخت ۲ :ساعتونه

نوټونه\:
توکي:
فلپ چارټ ،مارکر ،فیته
 ۴پښی لرونکی څوکۍ
ای  )A4( ۴کاغذ  ۱۰ -پاڼې
درې ډوله دانې (جوار ،وریژې ،لوبیا) یا د کاغذ څیرې شوي ټوټي په لږ ترلږه  ۳رنګه

5

دغه درس په نورو روزنیزو درسونو د ګڼ سکټوریزه او د ادارو په دننه د همغږئ په اړه د مناقشو لپاره بنسټیز کار جوړوي.
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 .3.4.1مناقشه :د د ژوندي پاتې شوي لپاره د له ټولو لږو خدماتو لنډه کتنه(غبرګون)
توکي :فلپ چارټ او مارکرونه
چمتووالی :د نږدې تیرشوی درس څخه د پایلو او وروستیو اغیزو لستونه وځړوئ.
یو فلپ چارټ د خونې په مخ کې وځړوئ چې د دغه درس په بهیر کې ولیدل شي.

غبرګون :د مالتړ او خدماتو برابرول
د خطرناکه پایلو لږول او د نورو جروحاتو ،ځغم او زیان څخه مخنیوی.
نوټونه\ :
د ډلې اندازه :ټوله ډله

وخت ۳۰ :دقیقې
 .1د پایلو او وروستیو اغیزو لست ته په اشارې سره ګډونوالو ته د تیرې مناقشی د ژوندي پاتې شوي د اړتیاو په اړه
یادونه وکړئ .په دې کار سره به تاسو په تیرو درسونو ټینګار وکړې\ تیرې زده کړې د اوسني درس په بهیر کې.
 .2هغه فلپ چارټ ته اشاره وکړئ چې اوس مو برابر کړئ (غبرګون=) او په لوړ آواز یې ولولئ.
 .3د ډلې څخه څخه پوښتنه وکړئ چې یو ژوندي پاتې شوي به کومو مرستو ته اړتیا ولري تر څو خطرناکه رواني
ټولنیزې پایلې کمې شي .د هغوی ځوابونه په تش فلپ چارټ باندې ولیکئ ،فلپ چارټ باید په الندې ډول ښکاره
شي.
غبرګون ،بیا کوالی شي ،لږ ترلږه ،ترټولو لږ ،په الندې سکټورونو ،یا وظیفوی ساحو کې شامل شي.
•

روغتیایی پاملرنه

•

رواني ټولنیزې اړتیاوې
-

رواني او احساساتی مرسته

-

ټولنیزه منل کیدل او بیا ځای پرځای کیدنه

•

امنیت او خوندیتوب

•

حقوقی قضاوت – رسمی او دودیز

ټول باید یو له بل سره په ګډه کار وکړي.
 .4ټینګار وکړئ چې ټول ژوندي پاتې شوي دغو ټولو مرستو ته اړتیا یا غوښتنه نلري .زموږ دنده دا ده چې باید ډاډ
ترالسه کړو چې دغه چوپړتیاوې یا خدمات ،شتون ولري ،د السرسي وړ وي او ښه کیفیت ولري .د دغې کلمی د
معنی په اړه بحث وکړئ ،ترڅو پخوانۍ زده کړې پیاوړې شي ،د زړه سوی پاملرنه ،راز ساتنه (محرمیت) ،د
ژوندي پاتې شوي هیلو او الرو ته درناوی ،د نه زیان اصل او د حقوقو – په بنسټ الرې کارول.
 .5دا هم د یادولو وړ ده چې موږ باید مخکې له دې ټولنې ته د خدماتو د شتون په اړه اعالن وکړو ،هغو خلکو ته
روزنه ورکړو چې د غبرګون دغه خدمات پرمخ بیایی .که دغه خلک سم روزل شوي نه وي ،او ژوندي پاتې شوي
هغوی ته ورشي ،کیدای شی ژوندی پاتی شوی د نورو ستونزو او ښایې د ډیرې تروما او زیان سره مخ شي.
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الندې ټکی باید په غبرګون شامل وي:


د ټولو فعاالنو ،ټولو سکټورونو اوټولو کچو یا د ټولنو رضاکارانو او پرسونل روزنه  ،ترڅو په خواخوږۍ،
رازساتنې او سمه توګه عمل وکړي.



د راپور ورکولو او راجع کولو سیسټمونه (لکه ،د ټولنې سره کارکول ،په ځانګړې توګه ښځې – ترڅو د
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
ژوندي پاتې شوي د سرګردانۍ څخه مخنیوی وشي.

«زیان مه رسوي» ته لنډه کتنه:





هیڅکله په چا باندې فشار مه اچوئ چې د یوې ترضیضي یا تروماتیکې پیښې په اړه بحث وکړي ،که چیرې
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.
هیڅکله داسی وعدې مه ورکوي چې ترسره کوالی یې نشئ.

 .3.4.2څرګندونه\مناقشه :د ګڼ سکټوریزه خدماتو د غبرګون په اړتیا ټینګار کول
توکي :یوه څوکۍ
ګډونوال\ :
نوټونه\ :
د ډلې سایز :ټوله ډله
وخت ۳۰ :دقیقې
 .1تشریح کړئ چې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي سره مقابله یا غبرګون د یوې څلور پښې لرونکې څوکۍ په څیر دی .یوه
څوکۍ د ټولګي مخې ته راوړئ او په زوره یې په غولي باندې کښیږدئ .د څلور پښیزې څوکي په کیفیت خبرې وکړئ:

که چیرې څوکۍ د څوکۍ په څیر دنده ترسره کړي نو څلوره واړه پښې باید په سمه او دوامداره توګه
دنده ترسره کړي ،که یوه پښه یې ماته یا نه وي ،څوکۍ لویږي.
د دغه بحث په بهیر کې ،څوکۍ پورته کړئ او په زوره یې کښیږدي ،ټیله یې کړي ترڅو ولویږي،
شاوخوا ته یې وګرځوئ ،د څوکۍ د فعالیت او نه فعالیت په اړه یوه د یاد وړ ننداره جوړه کړئ.

 .2د ګډونوالو څخه پوښتنه او بحث وکړئ :ولي ټول څلور سکټورونه ،روغتیا ،عقلي روغتیا رواني ټولنیزه ،امنیت او قضایي
سکټورونه یو بل ته اړتیا لري؟

ښه ده چې پوه شو!


که کوالی شئ څوکۍ د ټولګي په منځ کې پریږدئ .د درس په بهیر کې که چیرې د بحث سره سمه وه بیا هم څوکۍ\څلور
سکټورونو ته مراجعه کوالی شي.



دغه درس یواځی د خدماتو په هغو څلورو لومړنیو\اړینو\ ترټولو لږ ډولونو بحث کوي چې باید په هرځای کې موجود
وي.
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 .3.4.3تمرین :په ټولنه کې د خدماتو د ځای په نښه کول (نقشه ویستل) –  ۱۰پاڼې
درې ډوله دانې (جوار ،وریژې ،لوبیا) یا د کاغذ څیرې شوي ټوټي په لږ ترلږه  ۳رنګه
ګډونوال\ :
نوټونه\ :
د ډلې سایز ۵ :کسیزه ډلې
وخت ۱ :ساعت
 .1فعالیت په دې خبره پیل کړئ چې تراوسه چې په دې درس کې کوم بحثونه ترسره شوي دې د ځانګړو ،کارونو،
دندو ،فعاالنو ،سکټورونو او د ژوندي پاتې شوي د اړتیا لپاره د ځانګړو مسؤلیتونو په اړه وو .تشریح کړئ چې په
دغه فعالیت کې به موږ د ټولنې په کچه په غبرګون (مقابله) تمرکز وکړو – ترڅو د هغو ګڼو الرو په اړه فکر وکړو
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.
 .2ګډونوال په  ۵کسیزه ډلو وویشئ یا په یوه لویه ډله کې فعالیت وکړئ – په دې بنسټ چې آیا ګډونوال د مختلفو سیمو
څخه دي او که د یو ښار اوسیدونکي دي.
 .3هرې ډلې ته د فلپ چارټ یو کاغذ ،درې رنګه مارکرونه ،دانې (درې ډوله) یا د رنګه کاغذ ټوټې (دری رنګه)
ورکړئ.
 .4د ګډونوالو څخه وغواړئ چې خپله ټولنه رسم کړي ،د سړکونه ،مهمې ودانۍ ،هغه ځایونه چې خلک په کې
راټولیږي ،د بازار ځایونه ،روغتیایی مرکزونه ،مسجدونه ،د لوبو سیمې ،ښوونیز مرکزونه ،د ځوانانو د راټولیدو
ځایونه ،رسټورانټونه او داسي نور ،د رسم کړي .د دې کار لپاره  ۱۵دقیقې وخت ورکړئ.
 .5بیا د ګډونوالو څخه وغواړئ چې هغه ځایونه د دانو یا رنګه کاغذونو د ټوټو په واسطه په نښه کړې چې د جنسیت په
بنسټ تاوتریخوالی یا د جنسي تیري او استثمار قربانیان کوالی شي مرسته ترالسه کړي .دوی باید د مختلف رنګ
دانې یا کاغذنونه د طبي ،رواني ټولنیزو او قضایی\حقوقي خدماتو لپاره وکاروي( .لکه لوبیا -روغتیایی خدمات،
وریژې -ټولنیز ،جوار -قضایی) .ګډونوال باید په هغو ځایونو کې چې ژوندي پاتې شوي کوالی شي جامع او د ښه
کیفیت مالتړ ترالسه کړي  ۱۰دانې کیږدي او په کومو ځایونو کې چې یواځي لږ اندازه مرسته ترالسه کوالی شي یو
څو دانې کښیږدي ۳۰ .دقیقې وخت ورکړئ ترڅو خپلې نقشې په نښه او بحث پرې وکړي.
 .6هرې ډلې خواته د هغوي د بحث د اوریدلو لپاره قدم ووهئ .د ګډونوالو څخه وپوښتئ چې ولي دوي فکر کوي چې
ځینې ځایونو د نورو په پرتله کوالی شي ډیره مرسته وکړي او په دغو ځایو کې څوک مرسته کوي .ګډوانول
وهڅوئ چې په ټولنه کې د مختلفو الندې ډلو په اړه په پراخه توګه فکر وکړي.
•

ماشومان – کوالی شي چې معلومات د هغو ځایو په اړه وړاندې کړي چې د مرستې لپاره ورتالی شي.

•

دیني عالمان  -کوالی شي چې معلومات د هغو ځایو په اړه وړاندې کړي چې د مرستې لپاره ورتالی شي؛
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.

•

ښوونکي او نور هغه څوک چې په ښوونځیو کې کار کوي – کوالی شي چې هغو ماشومانو ته السرسی ولري
چې ځوریدلي وي ،او کوالی شي چې د مرستې لپاره د ځای معلومات ورته ورکړي .کوالی شي چې احساساتي
مرسته وکړي.

 .7د  ۳۰دقیقو په پای کې په لویه ډله کې بحث وکړي ( ۳۰-۲۰دقیقې) ترڅو پوه شئ چې د ژوندي پاتې شوي اړتیاوې
څنګه د ټولنې د مختلفو غړو له خوا چې دوی وپیژندل پوره کیدای شي.
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•

د بحث یا مناقشې په بهیر کې کیدای شي داسی خلک یا ځایونه پیدا کړي چې د ژوندي پاتې شوي لپاره خطرناک
او 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
پیژندل ولي مهم دي لنډ بحث وکړئ ،او د هغو نظریاتو په اړه بحث وکړئ چې د دغو کړنو او سلوک د بدلون
المل کیدای شي.

 .8دا درس د پخوانیو درسونو څخه د زده کړې په ټینګار د مرستندویه چاپیلایر په اړتیا تأکید کوي – ترڅو ژوندي پاتې
شوي ځان خوندي او لږ تجرید شوي وګڼي او قضایي ،طبي او روانی ټولنیزو خدماتو ته باید السرسی ولري.
په افغانستان کې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی فرعی چوکاټ  ۳څ او یو چ (څوک ،څه کوي ،څه وخت او چبرې)
د اصلي چوکاټ به منځ کې جوړ شو .6دا مهمه ده چې ټول سکټورنونه د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی د عقلي
روغتیا رواني ټولنیزو خدماتو له ظرفیت څخه خبر وي ،د دې لپاره چې د عقلي روغتیا رواني ټولنیزو خدماتو د
پالن جوړولو او تطبیق په لومړیو پړاوونو کې بشپړ شي .هغه قربانیان چې د مرستې لپاره ډیره اړتیا لري ،ډیرې
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.

 6د افغانستان د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی د ساتنې فرعی چوکاټ
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/gender-based-violence
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دریم ماډیول :د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی اغیزې – په پایلو پوهیدل او د غبرګونونو پیژندنه

د ګډونوالو الرښود
 ۳.۱درس – نوټ ۳.۱.۲رواني فشار ،دسټرس او اختالل (ګډوډي)
د رواني فشار تعرف:


سټرس یا رواني فشار زموږ په چاپیلایر کې د بدلون په مقابل کې یو ناڅاپی ،بیولوژیک ،فزیولوژیک،
ټولنیز او رواني غبرګون دی .کله چې موږ د یو شي سره چې کیدای شي یو تهدید وي ،دا یو
«خبروکوونکی غبرګون» دی .دغه تهدید کیدای شي په دنننی یا بهرني چاپیلایر کې یو بدلون وي چې موږ
باید ورسره تطابق وکړو ،یا ورسره مقابله وکړو .هر سړی د رواني فشار په مقابل کې مختلف غبرګون
څرګندوي :خلک ځانته ځانګړې درشل یا قدمه لري .هر کس په ورته شرایطو کې د روانی فشار احساس نه
کوي.



سټرس د ژوند د ساتلو ،خوندیتوب ،او ښه کیدو لپاره یو عادی او طبیعی غبرګون دي .که چیرې د رواني
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.

د ډسټرس (تنګسیا) او له حده ډیر ډسټرس تعریف


ډسټرس یا تنګسیا د ډیر له سټرس څخه ډک حالت په غبرګون کې د مقابلې او د ستونزې د مهارتونو د لنډ
مهاله ماتې څخه عبارت ده.



په ډسترس کې پراخ احساسات لکه کمزوتیا ،خفګان ویره او اضطراب او ترهیدو پورې احساسات
شاملیږي .سربیره پر احساساتو ،ډسټرس کوالی شي ستاسو د ژوند نورې برخې لکه فکرونه او سلوک هم
اغیزمن کړي.



له حده ډیره تنګسیا یا تروماتیک سټرس کوالی شي چې د یوې ډیرې له سټرس څخه ډکې پیښې څخه
وروسته پیښ شي (همدارنګه تروماتیکه پیښه هم ورته وایي) چې په هغې کې د شخص ته یا د شخص
نږدي خپل ته د مرګ یا ژوبلې ګواښ موجود وي .غبرګونونه کیدای شي فزیکي ،احساساتي ،د پیژندنې،
کړو وړو یا ټولنیز وي چې ډیره ویره ،د پیښې بیا بیا ذهن ته راتګ ،ډیر را پاریدل (کله ډیر خیزوهونکي
کیدل) .ډپریشن ،د اړیکو شدیدې ستونزې او د مخدراتو څخه ناوړه ګټه اخستنه په کې شاملیږي.

هغه خلک چې له حده ډیرې تنګسیا سره مخ کیږي کیدای شي چې د ګډوډۍ روانی حالت سره د ډیر شدید سټرس له کبله
مخامخ شي (همدارنګه شاک هم ورته وایي) .یوه له حده ډیره له سټرس څخه ډکه پیښه ،لکه د جنسیت په بنسټ
تاوتریخوالی ،د جنسي تیري په ګډون ،معموالً ډیره «بوګنونکې» او دردناکه وي چې د هغې څخه د تیریدو له کبله سړی
ماته خوري .کله چې داسې پیښه وشي سړی\ښځه په هماغه وخت کې هسي مقابله نشي کوالی لکه په نور حاالتو کې یې
چې کوي.

هر څوک د ډیرو زیاتو فشارونو په مقابل کې مختلف غبرګون څرګندوي:


د یو شخص د مقابلې میکانیزمونه او ظرفیت ټاکلی شي چې د یوې له سټرس څخه ډکې پیښې څخه وروسته
څرنګه غبرګون څرګندوي.



همدارنګه ټولنیزه زمینه (د ژوندي پاتې شوي د نږدې خلکو غبرګونونه ،د ټولنیزې مرستې کچه او نور) په
فزیکي ،احساساتي ،د پیژندګلوی ،ټولنیزو او اخالقي غبرګونونو باندې مهمه اغیزه لري.



همدارنګه فرهنګ هم د ژوندي پاتې شوي د غبرګون په څرنګوالي باندې اغیزه لري .په ځینو فرهنګونو
کې ،د یو ځانګړې عمل په کولو کې ناکامي ،ځان چوپ نیول د «لیوني»سره ورته ،کیدای شي د داسی
بارو د رامنځ ته کیدو المل شي چې ژوندي پاتې شوي په جرم کې شریک دي او له همدې کبله د قرباني
مالمتیا د کورنۍ او ټولني لخوا ډیریږي ،او په همدې ډول د ژوندي پاتې شوي لخوا هم د ځان مالمتول
ډیریږي! همدارنګه د ډسټرس د ښکاره عالئمو غوښتنه د ټولنې لخوا کوالی شي هغه داخلي شدید او مزمن
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عالئم ترپوښښ الندې ونیسي چې لږ ښکاره دي (د تشوالي یا ناهیلیتوب احساس ،بې باوري ،د ماشومانو
لپاره ویره ،راتلونکي او داسې نور) چې ژوندي پاتې شوي ورسره مخامخ دی.


د ډیرو ژوندي پاتې شوو لپاره د ډسټرس او ډیر دسټرس د یوې له سټرس څخه ډکې پیښې په مقابل کې
عادی غبرګون وي .په ځانګړې توګه کله چې ټولنیز او احساساتي مرسته ورسره وي ،ډیر ژوندي پاتې
شوي زده کوی چې څنګه ورسره مقابله وکړي او ډسټرس (تنګسیا) د وخت په تیریدو سره کمیږي.7

د تنګسیا او له حده ډیرې تنګسیا ترمنځ توپیر د پیښو\فشار راوړونکو او د هغو په مقابل کې د غبرګون د شدت په درجې
پورې اړه لري.

د رواني ګډوډی یا اختالل تعریف:
کیدای شي چې د ډیرې قوي ترضیضی یا د فشار څخه ډکې پیښې څخه وروسته را منځ ته شي.


په ډیرې پیښو کې د ډیرو قوي فشارونو په مقابل کې غبرګونونه په خپله پرته د بهرنۍ مداخلې څخه کله چې
محرک له منځه والړ شي ،را کمیږی .خو بیا هم کله – کله پیاوړې تروماتیکې پیښې کوالی شي چې د
رواني دنننیو غیرعادي کارونو المل شي ،چې دې ته رواني ګډوډي یا  mental disorderوایی.



دا ډول غیرعادی فعالیتونه هغه غبرګونونه دي چې د پیښې یا حاالتو د بدلیدو څخه وروسته هم ادامه مومي.
رواني ګډوډي یوه ډله اعراض او غبرګونونه دي چې سندروم ورته وایي ،چې په یو شخص کې د ګډوډي
المل کیږي .همدارنګه دغه ګډوډی د دې المل کیږي چې د ژوندي پاتې شوي د ورځنیو کارونو د ترسره
کولو وړتیا خرابیږي ،لکه کار ،د نورو څخه مراقبت ،ښوونځی ته تګ او داسې نور.

د ډسټرس او ګډوډۍ ترمنځ توپیر مهم دی ځکه چې د ګډوډی یا اختالل ژوندي پاتې شوي (ناروغان) په ډیري پیښو کې
نشی کوالی چې پخپله مقابله وکړې .دوی به تخصصی مسلکي مرستی ته اړتیا ولري (رواني روغتیا معاینه او درملنه).
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.

 .IASC. 2005 7په بشري شرایطو کې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی د مداخالتو لپاره الرښوونې.
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8

وروستۍ اغیزې او نتیجې
روغتیا
د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی د ټولو ډولونو سره د شدیدې او د ژوند ګواښوونکې ممکنه نتیجې موجودې وي.
د ژوند نه ګواښونکې نتایج
مزمن فزیکی
حاد فزیکي


جراحت

معیوبیت



شاک

جسمی شکایتونه



ناروغي



انتان

مزمن انتانات
مزمن درد
معدی معایی
د خوړلو ګډوډي
د خوب ګډوډي

په زیږون پورې
اړوند
د جنین سقط
ناغوښتنی امیدواري
ناخوندی سقط
جنسی ساري
ناروغۍ د ایدز په
ګډون
د تحیض ګډوډي
د امیدواري
اختالطونه
نسایی ګډوډۍ
جنسی ګډودۍ

رواني روغتیا

مرګوني نتیجې
قتل

د تروما څخه وروسته
سټرس

ځان وژنه

ډپریشن
اضطراب
د مخدارتو کارول

مورنۍ مړینه
د ماشوم مړینه
په ایډز پورې اړوند

ځانته زیان رسول او
داسی نور

د مخدرات\الکولو
اعتیاد
احساساتی  -روانی – ټولنیز
د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی د ټولو ډولونو سره د شدیدې او د ژوند ګواښوونکې ،احساساتي ،رواني او ټولنیزې نتیجې
شته دي.
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

ټولنیزې پایلې
د قرباني شوي مالمتول
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

 8اخستل شوی له Adapted from: Heise L, Ellsberg M, Gottemoeller M. (2002) Reproductive Health and Rights:
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
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 ۳.۲درس :نوټ  ۳.۲.۱د الرښووني اصول
هر درس چې په دې ټریننګ کې ښودل شوي دي د څلور اصولو په بنسټ یې الرښوونه شوې .9په دغه ټریننګ کې به
زده کړو چې د الرښوونې دغه اصول د په ژوندي پاتې شوي – تمرکز مهارتونو له الرې په عمل کې پلي کړو.

د الرښوونې اصول:
 .1د ژوندي پاتې شوي \قربانی فزیکی خوندیتوب ډاډمن کول
د ژوندي پاتې شوي او د هغه\هغې خوندیتوب په هروخت کې ډاډمن کړئ .په یاد ولرئ چې ژوندي پاتې شوي
کیدای شي ډار شوی وی او د مصؤنیت تضمین وغواړي .تاسو باید داسی پوښتنې یا خدمات وړاندې نه کړئ
چې د ژوندي پاتې شوي یا د هغو خلکو د ژوند چې ورسره مرسته کوي (کورنۍ ،ملګري او د ټولني خدمات یا
روغتیایی کارکوونکي) خوندیتوب تر ګواښ الندې راشي.
 .2راز ساتنه ډاډمنه کړئ
ټول هغه معلومات چې د ګډونوالو په واسطه راټولیږی باید په خوندي ځای کې وساتل شي ترڅو د ژوندي پاتې
شوي راز وساتل شي .سربیره پردې که غواړئ چې معلومات د بهرنیو ادارو سره شریک کړئ (لکه قضایی
محکمه یا مشورتي مرکز) ،تاسو باید د ژوندي پاتې شوي او که ژوندي پاتې شوی ماشوم وي د موراو پالر یا
یې د ولي لیکلې موافقه واخلئ .10په ټولو پیښو کې باید د ژوندي پاتې شوي په اړه هغه معلومات چې د فرد د
پیژندنې جزئیات لري ،هیڅکله باید شریک نه شي .هڅه باید وشي چې په پروګرام جوړولو کې د بدنامي څخه
مخنیوی وشي ،لکه د ژوندي پاتې شوو پیژندګلوي ځکه هغوی یوځای ته راځی او تاسو هغوی ته د هغوي په
اړه ځانګړي شی توزیع کوي.
 .3د ژوندي پاتې شوي\شویو (قرباني شوی\شویو) هیلو ،حقوقو او وقار ته درناوی وکړئ او کله مو چې د یو
عملي کار د کولو لپاره تصمیم نیولو ترڅو د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي د یوې پیښې څخه مو مخنیوی یا
غبرګون ښودلی وي ،د ماشوم ترټولو ښه عالقه مندي په پام کې ونیسئ.
ټول تصمیمونه او کړنې د ژوندي پاتې شوي د هیلو ،حقوقو او وقار په بنسټ پر مخ بوځئ .دا په دې معنی ده
چې ،خبرې اترې ،ارزونې باید په ځانګړې توګه د مرکې کوونکي یا ژباړن سره چې همجنسه وي یا یې د
ژوندي پاتې شوي په خوښه ټاکل شوي وي ،په ځانګړي ځای کې ترسره شي .دا په دې معنی هم ده چې تاسو
باید غیرقضاوتي لید وساتئ او د ژوندي پاتې شوي سره صبرناک پاتې شئ .تاسو باید ژوندي پاتې شوي ،د هغه
فرهنګ ،کورنۍ او وضعیت ته بې احترامي څرګنده نه کړئ .د ژوندي پاتې شوي څخه یواځي اړونده پوښتنې
وکړئ :د ژوندي پاتې شوی بکارت کومه موضوع نه ده او باید چې بحث پرې ونکړئ .په ژوندي پاتې شوې
باید د ارزوني ،ازموینې یا مرکې کې چې نه غواړي ګډون وکړي ،هیڅکه زور را نه وړئ چې ګډون په کې
وکړي .سر بیره پردې که ژوندي پاتې شوی ماشوم وي ،ټول تصمیمونه باید د هغه د خوښې سره سم پر مخ
بوتلل شي .مراقب (مراقبت کوونکی) باید د تصمیم نیولو پرمهال د ماشوم عمر ،جنس ،فرهنګی پخوانۍ وضعه،
عمومي چاپیلایر او د ماشوم تاریخچه په پام کې ونیسي .همدارنګه مراقب باید جنسي تیري د ژوندي پاتې شوي
ماشوم په اړه د ترټولو ممکنه مراقبتونو د چمتو کولو د تصمیم نیولو پرمهال ،عیني معیارونه ،معقول نظریات او
د ماشوم خپل نظر په پام کې ونیسي.
د نه تبعیض ډاډ من کول
هر کاهل یا ماشوم ته باید یو انډوله پاملرنه ،او مرسته د نژاد ،دین ،ملیت ،توکم ،جنسی ،یا جنسی تمایل په پام
کې نه نیولو سره ،ورکړل شي.

 9د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمیشنرۍ( .)UNHCRد مهاجرین په وړاندي جنسي تیری :د مخنیوی او غبرګون الرښود .جینوا:
کمیسیون؛  ۲ ،۱۹۹۵څپرکی
 10د رازساتنې په اړه د استثناءتو لپاره  ۷.۲نوټ ته مراجعه وکړئ.
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 ۳.۲درس -نوټ  :)۱( ۳.۲.۲د پایلو سره مقابله
(د تمرین وسایل)
هره جمله د اړونده پایلو سره ونښلوئ.
جمله

غبرګون

« .1زه تل ډاریږم .یوه ناڅاپي چغه ،یو په قهر غږ ،خوځیدونکي بوټي او زه
ډاریږم .همدارنګه زه ډاریږم که زما میړه پوه شي ما به طالق کړي او
کورنۍ به مې ماشومان راڅخه واخلي».

أ.

« .2زه د غصې او خیزوهلو احساس کوم».

ب .غصه او دښمنی

 « .3زه غواړم هغه ووژنم ،زه له هغه څخه کرکه کوم ،هرڅه ،هرڅوک».

ج .ګناه او مالمتیا

« .4زه احساس کوم چې هیڅوک نه لرم چې خبرې ورسره وکړم او په ما پوه
شي او مرسته راسره وکړي .زه په خپل شاوخوا کې هیچا ته په دې اړه څه
نشم ویالی».
« .5زه د ناهیلۍ احساس کوم .آیا زه به بیرته په کنټرول کې راشم؟»

د .په ځان باور له السه
ورکول

 « .6زه احساس کوم چې لیونۍ کیږم – یوه شیبه زه هیڅ احساس نه کوم بیا
سمدالسه ځان ډیر په غصه احساسوم».
 « .7زه سمه یم ،زه به سمه شم .زه هیڅ مرستې ته اړتیا نه لرم».

د پیښې بیا بیا په یاد
راتلل او د شپې خپسی
نیول

ه .ویره
و .خجالت یا شرم
ز .کمزوري او د کنټرول له
السه ورکول

« .8زه احساس کوم چې ما یو څه کړي چې داسي پیښه وشوه .که چیرې ما
داسې نه وای کړي»...

ح .انکار کول یا نه منل

 « .9زه ځان ډیر چټله احساسوم ،همدا اوس په ما کې څه خرابی شته .آیا تاسو
ویالی شئ چې په ما جنسي تیری شوی؟ خلک به څه فکر کوي؟»
 « .10زه احساس کوم چې زه نو نور څه نشم کوالی ...زه د خپل ځان له خوا د
کرکې وړ یم .زه اوس بی ارزښته یم».
 « .11ناڅاپه زما د ټولنې خلک له ماسره خبرې نه کوي – زما ګاونډیانو له
ماسره مرسته ودروله او ماشومان په ښوونځي کې زما ماشومان ځوروي».
 « .12د جنسي تیري را په دې خوا زما په کورنۍ کې ترینګلتیا ده».

ط .ډپریشن

ي .بیګانه توب یا لری
والی
ك .په خوی کې بدلون
ل .د اړیکو ستونزې

 « .13زه به څنګه پر مخ والړه شم؟ زه ځان ډیره ستومانه احساسوم او نور نو
ماته هیڅ څه په زړه پورې نه دي».

م .اضطراب

 « .14زه د هغه یرغل په اړه فکر کول نه شم درولی .کله چې ویده کیږم په
خوب کې مې خپسۍ نیسي» .

ن .بدنامی او تبعیض
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 ۳.۲درس – نوټ  :)۲( ۳.۲.۲هغه فکټورونه چې مقابله ،ارتجاعیت (بیرته
ګرځیدنه) او بیارغاونه ښه کوي
تعریفونه:
 ارتجاعیت (بیرته ګرځیدنه) د یو شخص د بیرته ګرځیدو وړتیا ته وایي ،ترڅو په ستونزو برالسی شي او د
بدلون او ستونزو سره تطابق وکړي .ارتجاعیت د ژوندي پاتې شوي د ځانګړتیاوو او یو شمیر بهرنیو
فکټورونو په واسطه ټاکل کیږي.
 مقابله هغو ځانګړو اخالقي ،رواني او ټولنیزو هڅو ته ویل کیږی چې خلک یې د له سټرس څخه ډکو پیښو
باندې د برالسه کیدو ،زغم ،کمولو یا د هغو د ترټولو لږ حد ته را ټیټلو لپاره په کار اچوي.
 د مقابلې بیالبیل ډولونه شته دي .مهم اصلي ډولونه یې د ستونزي -حلولو کړنالره – د یو فعال
څیز د کولو لپاره هڅې ترڅو له سټرس څخه ډکې پیښې آسانه کړي – او په احساساتو – متمرکزه
کړنالره ،چې په هغې کې د سټرس څخه ډکې یا له ډیر سټرس څخه ډکې پیښې د پایلو د منظم
کولو لپاره هڅې شاملیږي.
 دا چې د مقابلې د کومې الرې څخه په کوم ډول کارواخستل شي د شخص او همدارنګه د پیښې او
چاپیلایر په ځانګړتیاوو پورې اړه لري.11
دواړه هم فردي فکټورنه او هم د چاپیلایر فکټورونه په مقابلې ،ارتجاعیت (بیرته ګرځیدنه) او بیارغاونه باندې اغیز لري.
د ژوندي پاتې شوي فردي ظرفیت:
 oد ژوندي پاتې شوي مهارتونه ،پوهه او شخصیت:
 oد ځانګړتیاوو درلودل لکه ،د نفس عزت ،د ځان کنټرول ،د مقابلې مثبت مهارتونه ،د
نیک لید احساس ،د مرستې او کمک لټولو وړتیا په مقابلې ،ارتجاعیت او بیارغاونه مثبته
اغیزه لري.
 oفردی تاریخچه :آیا ژوندي پاتې شوي په خوندي چاپیلایر کې لوی شوی دی؟ آیا ژوندي پاتې شوی\شوې
مخکې هم د ناوړه ګټه اخستنې یا د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی سره مخامخ شوی او که نه؟
 oکه چیرې ژوندي پاتې شوي د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی ،جنسي تیري یا ناوړه ګټه
اخستنې سره مخامخ شوی وي ،او د ژوند په لومړیو وختو کې پرې سترګې پټې کړې
وي ،په ځانګړې توګه په ماشومتوب کې ،د هغه یا هغې د مقابلې مهارتونه ښایې اغیزمن
شوي وي.
د چاپیریال فکټورونه:
 ټولنیزې شبکې او مرسته :آیا ژوندي پاتې شوي د کورنۍ یا ټولنې په سمالسي\پراخه مرسته تکیه کوالی
شي؟ د ژوندي پاتې شوي ځای د هغه یا هغې په ټولنه کې چیرته دی؟ د ژوندي پاتې شوي او د هغه\هغې د
کورنۍ ټولنیز -اقتصادي وضعیت څنګه دی؟ آیا د عاید سرچینه لري؟
 oد 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.


ټولنیز فکټورونه ،فرهنګ او دین :آیا سوله او امنیت شته؟ د ژوندي پاتې شوي د ټولنې لخوا د جنسیت په
بنسټ تاوتریخوالي ته کومه سترګه کتل کیږي؟ په ټولنه کې د تاوتریخوالی سره د چلند دودیزې الرې کومې
دي؟ آیا ژوندي پاتې شوي دیداره دی؟
 oد حال بیانولو او مراسمو دیني او دنیوی ډیرې دودیزې الرې د ستونزمنو شرایطو سره د مقابلې لپاره
په دودیزه منل شویو الرو د یوې برخې په توګه کار کوي .همدارنګه د احساساتو د اظهارلو مقررات

 11تعریف له الندې مأخذ څخه اخستل شوی دیJohn D. and Catherine T. MacArthur Research Network on Socioeconomic :
Status and Health
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لکه قهر او ناامیدي چې په فرهنګونو کې سره توپیر لري ،مقابله او بیارغاونه اغیزمنه کوي .12دین
کوالی شي یوې موخې ته احساس ورکړي چې کوالی شي مقابله آسانه کړي.

د مقابلې میکانیزمونه
د مقابلې د مثبتو الرو هڅول
 oد ملګرو او کورنۍ سره خبرې وکړئ او وخت ورسره
تیرکړئ.
 oد ستونزو په اړه د یو چا سره چې باور پرې لرې بحث
وکړئ.
 oهغه فعالیتونه ترسره کړې چې ستاسو په ارامتیا کې
مرسته کوي (لمونځ ،لوستل ،د ماشومانو سره لوبې،
)...
 oفزیکی تمرینات ترسره کړئ
 oد آرامتیا تمرینات ترسره کړئ
 oد ځان سره د ځان آرامولو خبرې وکړئ.
 oد نورو سره مرسته وکړئ
 oپوره خوب وکړئ
 oپه منظمه توګه خواړه وخورئ او اوبه وڅښئ..

د مقابلې د منفي الرو مخه نیول
 oد مقابلې لپاره ،مخدرات یا دخانیات مه اخلئ یا الکول
مه څښئ.
 oځان د ملګرو او کورنۍ څخه مه جال کوئ
 oټوله ورځ مه ویده کیږئ
 oپه خوړو کې افراط او تفریط مه کوئ.
 oډیر مه تندیږئ
 oد خپل نظافت څخه سترګې مه پټوئ
 oټول وخت کار مه کوئ.

نوموړي شخص ته معلومات ورکړئ او نورو خدماتو (رواني ،ټولنیز ،حقوقي او د امنیت خدماتو) ته چې فکر کوي
ګټور وي د السرسۍ لپاره ورسره مرسته وکړئ ،خو کورته وړلو او په خوندي ځای کې د ساتلو چې نور خلک هغه و
نه مومي ،په اړه ورته خبر وکړئ ،ځکه دا کار کوالی چې د هغه\هغې خوندیتوب نور هم زیانمن کړي.
o
o
o
o

د هغه\هغې د حقوقو ،امنیت د اهمیت او د شته مختلفو خدماتو (رواني ،ټولنیز ،حقوقي او محافظتي) په اړه
ورته ساده او سم معلومات ورکړئ.
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.
ژوندي پاتې شوي نیغ په نیغه ولیږئ.
 که ممکن او مناسب وي ،د شخص سره تر خدماتو پورې یوځای والړ شئ.
 اړونده خدماتو ته زنګ ووهئ او د مالقات وخت ورسره وټاکائ.
د اړتیا په صورت کې د تعقیب پالن ورته جوړ کړئ.

د ژوندي پاتې شوي سره د کورنۍ د کورنۍ له شبکو او نورو ټولنیزو مرسته کوونکو سره د اړیکو په ټینګولو کې
مرسته وکړئ.
د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی هغه ژوندي پاتې شوي چې ښه ټولنیز مالتړ او مرسته لري په ښه ډول مقابله کوالی
شي.
 oد ټولنیز مالتړ اهمیت ورته تشریح کړئ.
 oله هغې سره د په ټولنیزه شبکه کې د هغو خلکو په پیژندنه کې مرسته وکړئ چې له هغو سره السرسي
موندلی شی او هغه پرې باور وکړي چې د هغو سره د خپلو تجربو په اړه خبرې وکړي.
 oکه چیرې یو ژوندي پاتې شوي تاسو ته ووایې چې کوم ډول دعا ،دیني رسوم یا د کوم دیني مشر کوالی شي د
هغه سره مرسته وکړي ،هڅه وکړئ چې د هغوی اړیکې د روحاني ټولنې سره جوړې کړئ

 12یونیسف ( ،)UNICEFرواني ټولنیز پروګرام جوړونه ،سیمه ایز الرښود
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د ښځو سره د منفي احساساتو په مقابلې کې مرسته
د دندې مرسته

د ښځو سره د منفي احساساتو په مقابلې کې مرسته
احساسات
ناهیلي
ناامیدي
کمزوري او د کنټرول ه
السه ورکول

د غبرګون ځینې الرې
« ډیرې ښځې د خپل وضعیت ښه کول اداره کوي .د وخت په تیریدو سره به تاسو وګورئ چې
څه هیله شته»
د هغې په ځواکمنۍ باندې تمرکز وکړئ چې هغې پخوا یې د یو ستونزمن یا خطرناک حالت سره
څنګه چلند کړی وو.
«تاسو نن ځینې الرې او موقع لرئ چې څنګه باید پرمخ والړ شئ».

په ذهن کې بیا تکرار
رد کیدل

تشریح یې کړئ چې دا معمول دي او د وخت په تیریدو سره اکثرا ً کمیږی یا بیخې له منځه ځي.
« هغه څه چې تاسو ماته وویل زه یې جدي ګڼم ،که چیرې په راتلوکې کې مرستې ته اړتیا لري
زه به همدلته یم».
« تاسو باید په هغه څه کې چې په تاسو پیښ شوي ځان مالمت نه کړئ .تاسو د هغه د اخالقو یا
سلوک مسؤلیت نه لرئ».
« په هغه څه کې چې پیښ شوي تاسو خپل عزت له السه نه دی ورکړئ ،تاسو ارزښت لري».
ټینګار وکړئ« ،اوس تاسو په خوندي ځای کې یاست .موږ به په دې اړه خبرې وکړو چې څنګه
تاسو خوندي وساتو».
« دا د ستونزمنو پیښو په وړاندې معمول غبرګون دی .تاس به بیا احساس وکړي – چې ټول په
ښه وخت کې دي».
تشریح کړئ چې دا معمول کیدای شي او د رغیدو له بهیر سره به آسانه شي.

د مرتکب په اړه قهر
اضطراب
بې مرستې

پوه یې کړئ چې دا یو مناسب احساس دی.
« دا معمول دی ،خو موږ به په دې بحث وکړو چې څنګه د لږ اضطراب احساس وکړئ».

ګناه\ مالمتي
شرم
غیرواقعي ویره
کرختي
مزاجي بدلونونه

« موږ دلته ستا د مرستې لپاره یو».
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د پایلو سره د مقابلې د نوټ ځوابونه
 .1بیان « :زه په دوامداره توګه ویریږم .یو ناڅاپی غږ ،یو په قهر آواز ،د ګڼو بوټو حرکت او زه ویریږم.
همدارنګه زه ویریږم که زما میړه پوه شي ما به طالق کړي ،او زما کورنۍ به زما ماشومان را څخه واخلي».
پایله :ویره
د یو تیري په بهیر کې ډیرې ژوندي پاتې شوي د خپل ژوند په اړه ډاریږي .دغه ویره ډیرې وختونه د تیري کوونکي
د ګواښ مستقیمه نتیجه وي .د تیري څخه وروسته ،ژوندي پاتې شوی کیدای شي د تروږمۍ (تیاره) ،بیرون ته د
یواځی تګ څخه ویره ولرې .کیدای شي دوی د امیدواري یا د جنسی ساري ناروغیو ،یا د بیا تر تیرې الندې راتلو
لکه کبله د ویرې سره مخامخ شي .کیدای شي دوی د جنسی تیري د ممکنه پایلو له کبله وډار شي ،یا هم د نورو سره
د اړیکو ،د ژوند او د روغتیایی حالت له کبله ویره ورته پیدا کیږي .یو ژوندي پاتې شوي کیدای شي د تیري کوونکو
لخوا د غچ یا له نورو کسانو که هغوی د پیښې په اړه راپور ورکړي ،ویریږي.
دمقابلې میکانیزمونه:
دا ټولې ویرې د اندیښنې وړ دي او پاملرنه کوونکی باید هڅه وکړي چې د عملي ګامونو د پورته کیدو څخه ډاډ
ترالسه کړي چې ژوندي پاتې شوي تر ممکنه حده پورې خوندي دی .په ټولو پیښو کې پاملرنه کوونکی باید د
ژوندي پاتې شوي ویرې ته د یو مشروع څیز په توګه درناوی وکړي او د داسي کړنالرې په جوړولو کې ورسره
مرسته وکړي چې په ورځني ژوند کې خوندیتوب او باور په تدریجی ډول منځ ته راوړي .روغتیایی مرکز ته لیږل د
جنسي تیري د طبي پایلو د ویرې په کمولو کې مرسته کوالی شي .د راز ساتنې تضمین کوالی شي چې نورو په
واسطه پیدا شوې قوی منفي پایلو خطر لږ کړي.

 .2بیان« :زه د غصې او خیزوهلو احساس کوم».
پایله :اضطراب

د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی څخه ژوندي پاتې شوي معموالً د شدید اضطراب سره مخامخ کیږي ،چې کیدای شي د فزیکي
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:
دغه غبرګونونه کیداي شي د موضوع الندې د سټرس سره د ژوندي پاتې شوي تدریجی تعامل اود سټرس د کنټرول
د تګالرې له تطبیق سره په کرار شي .د آرامتیا تمریناتو وړاندیز ،یا عبادات او یا هم فزیکی تمرینات د اضطراب په
مقابله کې مرسته کوالی شي.
بیانه « :زه غواړم هغه ووژنم ،زه له هغه څخه کرکه کوم ،هرڅه ،هرڅوک».
پایلې :قهر\دښمنی
غصه د خلکو لپاره یو ستونزمن احساس دی .اوس له غصې څخه د ښځو او ماشومانو مخنیوی کیږي ،او ډیرځله غصه د
اصلي موخې پرځای په بل چا وي .د ژوندي پاتې شوي غصه د تیري کوونکي په مقابل کې د هغه څه څخه ډیره ده چې
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
د هغو د تجربو د شریکولو پرمهال باید پوه شو چې د ژوندي پاتې شوي د غصې غبرګون قانع کوونکی دی او د دښمنۍ
دغه احساسات یو طبیعی احساس دی نه یو اړین منفی احساس .خو بیا هم د یو ژوندي پاتې شوي سره که تاسو چلند کوي
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
د څرګندولو په الرو کې مرسته وکړئ .غصه څرګندوي چې ژوندي پاتې شوي د تیرې ټوله پړه په خپل ځان نه اچوي،
خو پوهیږي چې د تیري مسؤل تیری کوونکی دی .دا ډیره مهمه ده چې د هغې لحظې په طرف کار وکړو چې کله
ژوندي پاتې شوي د ټولنې ونډه د تیري کوونکي او د تیرې د پیښیدو لپاره د شرایطو په برابرولو کې وګوري .بیا هم تاسو
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کوالی چې د ژوندي پاتې شوي سره د غصې د تشولو او دښمنۍ د له منځه وړلو د خوندي الرو په موندلو کې مرسته
وکړي او د هغوي انرژی په مثبته الره وکاروئ ،لکه په حقوقي بهیر کې ګډون.
 « .4زه احساس کوم چې هیڅوک نه لرم چې خبرې ورسره وکړم او په ما پوه شي او مرسته راسره وکړي .زه په خپل
شاوخوا کې هیچا ته په دې اړه څه نشم ویلی».
پایله :بیګانه توب او تجرید
که چیرې د جنسیت په بنسټ د تاوتریخوالی څخه ژوندي پاتې شوي د دې وړ نه وي چې خپلې تجربې یا پیښې د نورو
سره شریکې کړي ،نو اکثرا ً د بیګانه توب ،تجرید او نااُمیدۍ له احساس سره مخامخ کیږي .هغوي د خپلو تجربو په اړه د
خبرو کولو څخه ډډه کوي ،سره له دې چې پوهیږي چې د تاوتریخوالی یادول دردناک دي ،دوی ډاریږي ،چې نور دی
نشي درک کوالی ،او دوي د بدنامۍ یا د ملګرو یا کورنۍ لخوا د تجرید کیدو څخه ډاریږي .خو ډیري ژوندي پاتې شوي
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
اړه نه خبرې کول ،خو په ذهن کې یې بیا بیا راوستل او د شپې د خپسی په ډول بیا بیا راتلل ،د ګونګې ویرې المل کیږي
چې د ژوندي پاتې شوي د رغیدو مخه نیسي.
د مقابلې میکانیزمونه:
تاسو د پاملرونکي په توګه د داسي یو «خوندی شخص» په توګه خدمت کوي چې ژوندي پاتې شوي په تاسو اعتماد کوي.
ژوندي پاتې شویو ته د هغو رازساتنه تضمین کړئ ،او د مرستې ډلې یا نورو خوندي ځایونو ته یې چې وکوالی شي
خپلې اندیښنې شریکې کړي او بیارغاونه پیل کړي ،راجع کړې .دا ډیره مهمه ده چې ژوندي پاتې شوي باید فرصت
ولري چې په زړه سواندې او نه قضاوتي ډول ورته غوږ ونیول شي .دا ډیره مهمه ده چې ژوندي پاتې شوي باید پوه شي
چې دوي یواځې نه دي ،دوی لیوني نه دي او دوي مرسته ترالسه کوالی شي .ډاډ ترالسه کړې چې ژوندي پاتې شوي
فرصت لري چې خپلې اندیښنې له هغو خلکو سره شریکې کړي چې له دي سره په یوه زړه او مهربانه دي او غواړي
چې د ژوندي پاتې شوي وقار پرځای کړي او د هغه\هغې په رغیدو کې مرسته کوي .کیدای شي چې ژوندي پاتې شوي د
جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی په اړه خبرې وکړي یا یې و نکړي – تاسو باید د هغه دغه خوښه درنده وګڼئ په داسي حال
کې چې هغوي ته ډاډ ورکوي ،که چیرې هغه وغواړي چې په اړه یې بحث وکړي تاسو ورته حاضر یاست ،او قضاوت
به نه کوئ او معلومات به محرم وساتئ .همدارنګه تاسو باید له هغو سره مرسته وکړئ ترڅو څرګنده کړئ چې آیا د
هغوي په چاپیر کې نور څوک هم شته چې احساس یې راوپاروي یا د هغو څخه مرسته ترالسه کوالی شي ( که په هغوي
د تاوتریخوالی په پیښې باور کوي او که نه).
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
اړه حساسه کړئ په ځا نګړې توګه د جنسی تیرې په اړه ترڅو د ټولنې لخوا د ژوندي پاتې شوي رټل ترټولو لږ حد ته
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.
« .5زه د ناهیلۍ احساس کوم .آیا زه به بیرته په کنټرول کې راشم؟»
پایله :ناهیلیتوب او د کنټرول له السه ورکول
له دې کبله چې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي ټول ډولونه د ژوندي پاتې شوي په خپل بدن او ذهن د کنټرول له السه
ورکولو المل کیږې ،د یو پاملرنه کوونکي بنسټیزه دنده دا ده چې له ژوندي پاتې شوي سره د کنټرول په بیرته ترالسه
کولو کې مرسته وکړي.
د مقابلې میکانیزمونه:
پاملرنه کوونکي کوالی شي چې د ژوندي پاتې شوي په ژوند کې د کنټرول د حس په بیرته ترالسه کولو کې د کړنالرو
او خوښو د تشریح ،د هغوي د درناوي ،مشورې ورکولو له الرې مرسته وکړئ .د ژوندي پاتې شوي سره مرسته پرته د
تحمیل کولو څه ترټولو مهمه او د ژوندي پاتې شوي د پاملرنې ترټولو ستونزمن مهارت دی .له هغوی سره د ستونزو
لپاره د حل الرو په موندلو کې مرسته ،لکه څنګه ژوند جوړوالی شی ،کوالی شئ د کنټرول د احساس په بیرته ترالسه
کولو کې مرسته وکړئ.

 .6بیانه :زه احساس کوم چې لیونۍ کیږم – یوه شیبه زه هیڅ احساس نه کوم بیا سمدالسه ځان ډیر په غصه احساسوم.
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پایله :د مزاج بدلون
د ژوندي پاتې شوي احساسات کیدای شي د شدید احساساتي درد څخه تر بشپړې کرختي پوري بدلون ومومي .کیدای
ځانونه غمګین ،نارامه یا تش شوي ،مغشوش یا زښت ډیر په غصه احساس کړي .د هغو خیالي احساساتو احساسول چې
دوی یې کنټرول نه لري د دوی د دې باور المل کیږي چې دوی د رواني له نظره بې ثباته او لیوني دي.
د معمولو ناوړه پیژندل شویو (سوء تفاهم)غبرګونونو په منځ کې د کرختۍ احساس – د ډیرو ویرونکو پیښو په وړاندې
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
وي او په دې اړه نه دې زیانمن شوي .یو آرام غبرګون خلکو ته دا فکر ورکوي چې په ژوندي پاتې شوي هیڅکله جنسي
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
دوي د وضعیت په اړه ښه پوه او د وضعیت د اغیزو سره مقابله وکړي ،دغه ډول غبرګونونه به په پرمختللې توګه کم
شي .د کرختۍ د احساس لپاره دا مهمه ده چې پوه شو ،چې کرختی یو عادي غبرګون دی او د دې عالمه نه ده چې سړی
په کنټرول کې دی ،یا پیښه حقیقي نه وه یا نه ده .ژوندي پاتې شوي ته د دا ډول غبرګون تشریح کول له هغوی سره د
دغه غبرګون په پیژندلو او پوهیدلو کې مرسته کوالی شي .شدیده او پرلپسې کرختي د عقلي ګډوډی ( mental
 )disorderیوه عالمه کیدای شي او د رواني روغتیایی خدماتو د ترالسه کولو لپاره د لیږلو لپاره یو شاخص دی.
« .7زه سمه یم ،زه به سمه شم .زه هیڅ مرستې ته اړتیا نه لرم».
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:
د یو پاملرن ه کوونکي په توګه دا مهمه ده چې د ژوندي پاتې شوي سره د هغه څه په پوهاوي کې مرسته وکړئ چې پیښ
شوي دي ،ترڅو چې هغه مرسته ومني او د بیارغاونې بهیر پیل کړي .خو بیا هم انکار کول یو قوی دفاعي میکانیزم دی.
له دې کبله په ژوندي پاتې شوي باید هیڅکه فشار را نه وړل شي چې پیښه تشریح کړي یا یې جزئیات افشاء کړي!
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.
باید په یاد وساتئ چې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی او جنسي تیری په پرلپسې توګه شته او د جنسیت په بنسټ
تاوتریخوالي ټول ډولونه ،جنسي ځورونه ،او تاوتریخوالی د ګواښولو په توګه ورسره مخامخ کیږي او کوالی شي چې له
زیانه ډکې پایلې ولري.

 .8بیانیه«:زه احساس کوم چې ما یو څه کړي چې داسي پیښه وشوه .که چیرې ما داسې نه وای کړي».
پایله :ګناه\مالمتي
د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي څخه ژوندي پاتې شوي د جنسی تیرې په ګډون ،کیدای شي احساس وکړي چې دوی
نشوای کوالی چې د پیښې څخه د مشاجرې په واسطه مخنیوی کړی وای .دا ډول غبرګونونه په ځواکمنه توګه د جنسیت
په بنسټ تاوتریخوالی د افسانو یا کیسو سره تړاو لري چې په ټولنه کې خپرې شوې دي چې ډیري وختونه د تیري
کوونکي پرځای ژوندي پاتې شوي پړ یا مالمت ګڼي .د ملګرو ،کورنۍ ،ګاونډیانو او پولیس چلند او غبرګونونه کوالی
شي چې د ژوندي پاتې شوي خپل احساس نور هم پیاوړی کړي چې د مخنیوي لپاره یې باید په دې اړه یې پوښتنه کړي
وای یا یې څه کړي واي .کیدای شي ژوندي پاتې شوي د مالمتۍ احساس وکړي چې خپلې کورنۍ او خپل ځان ته یې له
دې کبله د شرم الم شوی چې په دې اړه پولیسو او نورو ته خبري کړي او راپور یې ورکړی دی .همدارنګه هغوی باور
کوی چې په ډیره پیاوړتیا سره یې باید مقاومت کړی وای چې له دې کبله هم ځانونه مالمت ګڼي .دا په ځانګړې توګه د
کاهلو ژوندي پاتې شویو لپاره چې په ماشومتوب کې ترې ناوړه ګټه اخستل شوې سمه ده ،هغوی چې ځان د اوس په څیر
چې لوی شوی دي احساسوي ،پرځای د دې ځان د ناوړه ګټه اخستنې د وخت سره سم احساس کړي.
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د مقابلې میکانیزمونه:
د پاملرنه کوونکو او د ټولنې د یو غړي په توګه ،زموږ دنده ده چې داسي معلومات برابر کړو چې څرګنده کړي چې
سړي ،ښځې او ماشومان کوالی شي د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی سره په ډیرو شرایطو کې مخامخ شي .تیري
کوونکی تل په غلطه ده نه ژوندي پاتې شوی .یو ژوندي پاتې شوي هیڅ نه شي کوالی دا دي چې «غوښتنه یې کړې
وي» .په ټولو شرایطو کې ،پاملرنه کوونکی باید ټینګار وکړي چې ژوندي پاتې شوي مالمت نه دي همدا تیری کوونکی
دی چې باید د ترسره شوي جرم بشپړ مسؤلیت په غاړه واخلي .خو بیا هم هغوی باید پوه شي چې د ژوندي پاتې شوي
لخوا د دې خبرې منل وخت ته اړتیا لري او د ژوندي پاتې شوي د مالمتی احساس د بیا ډاډ ورکولو پرمهال پوهاوی ته
اړتیا لری چې دوی مسؤل نه دي.
 « .9زه ځان ډیر چټله احساسوم ،همدا اوس په ما کې څخه خرابی شته .آیا تاسو ویالی شئ چې په ما جنسي تیری
شوی؟ خلک به څه فکر کوي؟»
پایله :خجالت \شرم
ډیر هغه خلک چې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی سره مخ شوي دي د سخت شرم او خجالت احساس کوي .دوي ډیر
وخت ځانونه ناپاکه او د ټول عمر لپاره ځان نشانداره ګڼي .دغه غبرګون کوالی شي د تیري په اړه د خبرو کولو مخه
ونیسي .د فرهنګی شالید کوالی شي دا ډول احساس نور هم شدید کړي ،لکه هغه ټولنیز مسائل چې د ښځې درناوی یې
احاطه کړي او د عفت یا پاک لمنۍ اړتیا .دغه غبرګونونه دي چې ژوندي پاتې شوي باید د زیاتیدونکی تعصب او بدنامۍ
الندې ژوند وکړي ،همدارنګه ځینې په هغو افسانو چې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی په ځانګړې توګه په جنسي تیرې
پ ورې اړه لري ،باور لري .همدارنګه د هغو ښځو حال هم همدارنګه دي چې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی د نورو
ډولو په لومړیو پړاوونو کې یې د مرستې غوښتنه نه ده کړې.
د مقابلې میکانیزمونه:
د ژوندي پاتې شوي پاتې شوي لپاره د فرصتونو برابرول ترڅو دغه باورونه بیان او پوښتنې وکړي ،د هغو سره مرسته
کوي ترڅو د تیري مسؤلیت په تیري کوونکي باندي واچوي .رازساتنه او محرمیت په ځانګړې توګه مهم دي ،د دې لپاره
چې ژوندي پاتې شوي د پاملرنې ترالسه کولو پرمهال ځان آرام او هوسا احساس کړي .په دې ټینګار چې د خجالت
احساس ډیر نارمل او عادي غبرګونونه دي کوالی شي د ژوندي پاتې شوي سره د دا ډول احساساتو په منلو او ورسره
چلند کولو کې مرسته کوي .د ژوندي پاتې شوي سره د هغو حالتو په پیژنده کې مرسته کوي چې د بدنامي او تعصب سره
مخامخ کیږي چې د شرم او خجالت احساسات ټینګوي ،او د دا ډول حاالتو سره په چلند کې ورسره مرسته کوي .د
ژوندي پاتې شوي شوی لپاره د نورو سره د کار کولو فرصتونو برابرول د دې لپاره چې د ژوندي پاتې شوي په اړه د
ټولنې چلند بدل کړي ،کوالی شي چې د شرم احساس کم کړي او په فردی او ټولنیزه کچه پیاوړی شي.
 .10بیانیه « :زه احساس کوم چې زه نو نور څه نشم کوالی ...زه د خپل ځان له خوا د کرکې وړ یم .زه اوس بی ارزښته
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
خپل ځان ساتنه وکړي ،که هر څومره سخته هڅه هم وکړي .تیری یواځی د ژوندي پاتې شوي په ځان باندي فزیکي
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.
تاوتریخوالی ژوندي پاتې شوي تحقیر او سپکوي .له دې کبله دا د حیرانتیا خبره نه ده چې ژوندي پاتې شوي اکثراً د په
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
موندلو کې مرسته وکړي .باور کیدای شي چې د هغه درک او پوهې سره پیل شي چې د تاوتریخوالی څخه ژوندي پاتې
کیدل د نه منلو وړ ځواک او تصمیم پکار لري .هر کار چې ژوندي پاتې شوی تر سره کوي (لکه  ،پولیسو ته تګ ،د
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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توګه وپیژندل شي .د پاملرنه کوونکو په توګه دا اړینه ده چې ،موږ باید د ژوندي پاتې شوي د خوي ،د مقابلې
میکانیزمونو او فردي السته راوړنو په مثبتو اړخونو تمرکز او فکر وکړو.
 .11بیانیه« :ناڅاپه زما د ټولنې خلک له ماسره خبرې نه کوي – زما ګاونډیانو له ماسره مرسته ودروله او نور
ماشومان په ښوونځي کې زما ماشومان ځوروي».
پایله :بدنامي او توپیر ورکول
د ژوندي پاتې شوي لپاره بدنامي او توپیر ورکول یوه عامه ستونزه ده .چې کیدای شي په مختلفو ډولونو کله د ګانډیانو او
د ټولنې د نورو غړو لخوا د ژوندي پاتې شوي د ټولنیزو حقوقو څخه محرومول ،د ژوندي پاتې شوي یا د کورنۍ یا
ماشومانو د سختو شفاهی پیغورونو ورکول او کله هم د فزیکي ناوړه ګټه اخستنې ،او د خدماتو لکه روغتیا ،ټولنیزو
هوساینو او ښوونې او روزنې ته د السرسي توپیر ورکولو ،په ډول وي .چې د ژوندي پاتې شوي هم احساساتي غم
(شرم ،یواځیتوب ،ډپریشن او داسې نور) ډیروي او هم نورې عملي ستونزي ډیروي چې د هغوي د حقوقو سره د مرستې
کولو بنسټ خرابوي.
د مقابلې میکانیزمونه:
دا مهمه ده چې د ژوندي پاتې شوي سره د هغه د مقابلې د خپلو میکانیزمونو په پیاوړتیا کې مرسته وکړو ترڅو د بدنامۍ
او توپیرکولو سره مقابله وکړي او په همدې ډول له هغه سره د ټولنیزې مرستې ،بدیلو سرچینو ته د السرسۍ لپاره مرسته
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.
همدارنګه که چېرې دا ډول خدمات شتون و نلري چې هغې ته د دا ډول شته خدماتو ،او اړونده ګټو او خطرونو په اړه
دقیق معلومات ورکړي دا هم مهمه ده چې ژوندي پاتې شوي ته د هغو خدماتو په اړه معلومات ورکړو چې ژوندي پاتې
شوي پاتې شوي لپاره حساس دي .که شونې (ممکن) وي ژوندي پاتې شوي باید خدماتو ته د السرسۍ پرمهال یو
مرستندیو شخص له ځان سره ولري.

 .12بیانیه« :د جنسي تیري را په دې خوا زما په کورنۍ کې ترینګلتیا ده».
پایله :د اړیکو ستونزې
ډیري ژوندي پاتې شوي د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی په پایله کې د اړیکو له ستونزو سره مخامخ کیږي ،په ځانګړې توګه د
جنسی تیري په پیښو کې .دا ستونزې کیدای شي د ډیرو فکټورونو څخه منشه واخلي ،لکه د کورنۍ په غړو کې بدنامي ،د ژوندي
پاتې شوي په خوی او احساساتو کې بدلونونه ،د ژوندي پاتې شوي په درک او مرسته کې د کورنۍ د غړو ستونزې ،او ثانوی
فشا 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
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
کورنۍ نور غړي ښځه مالمه کړي).

د مقابلې میکانیزمونه:
دا مهمه ده چې په کورنۍ کې د ستونزي اصلي سرچینه ومومو .د ژوندي پاتې شوي سره بحث وکړئ او هڅه وکړئ چې
د هغه\هغې سره د ستونزو د موندلو په کړنالرو کې مرسته وکړئ .که د کورنۍ نور غړي تاسو پیژني یا باور درباندې
لري ،او ژوندي پاتې شوي موافقه ولري ،د کورنۍ له نورو غړو سره بحث وکړئ چې دغه حالت هغوي څنګه اغیزمن
کوي او څنګه کوالی شي چې د ژوندي پاتې شوي سره د پایلو سره د مقابلې په اړه ښه مرسته وکړي .که کورنۍ د
تاوتریخوالی په حالت پوهیدل ،هغوی ته یې په اړه عمومي معلومات ورکړئ چې څنګه د ژوندي پاتې شوي سره مرسته
وکړي – د کورنۍ د غړو څخه د تاوتریخوالی د جزئیاتو په اړه پوښتنې مه کوئ ،مګر دا چې هغوی یې پخپله منځ ته
واچوي.
 .13بیانیه « :زه به څنګه پر مخ والړه شم؟ زه ځان ډیره ستومانه احساسوم او نور نو ماته هیڅ څه په زړه پورې نه
دي».
پایله( :شونی) یا ممکنه ډپریشن یا خپګان
د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی څخه ډیري ژوندي پاتې شوي د خپګان او کمزورۍ له پړاوونو سره مخامخ کیږي .کیدای
شي د ژوند غوښتنې د له السه ورکولو ،یا د ورځنیو کارونو سره د مینې له السه ورکولو ،ځان ته د ارزښت ورکولو د
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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
ونیسئ :د تیري کوونکي په اړه غصه ،د تیري د بې عدالتی په اړه غصه ،د ټولنې د نا انډوله غبرګون په اړه غصه .د
خواشیني پریښودل او په غصه باندې بیا تمرکز کول به ژوندي پاتې شوی پیاوړی کړي .هغه ژوندي پاتې شوي چې شدید
خپګان ( )sever depressionښکاره کوي (د ځان وژنې خیال او کړه) باید د رواني روغتیا د مسلکې خدماتو لپاره
ولیږل شي.
 .14بیانیه « :زه د هغه یرغل په اړه فکر کول نه شم درولی .کله چې ویده کیږم په خوب کې مې خپسۍ نیسي .کله-کله د
ورځې هم احساس کوم چې نوموړې یرغل بیا پیښیږي».
پایله :په ذهن کې بیا راګرځیدل او د شپې خپسۍ
د تیري یادونه اکثرا ً پرته د خبرتیا څخه بیرته راګرځي .د ژوندي پاتې شویو په منځ کې د شپې د خپسۍ پیښې عامې دي.
کله –کله د پیښې بیا بیا په ذهن کې ګرځیدل د ورځې له خوا ډیر روښانه وي چې ژوندي پاتې شوي احساس کوي چې د
تیري سره بیا مخامخ شوي دي.
د مقابلې میکانیزمونه :
د پاملرنه کوونکي په توګه ،باید ژوندي پاتې شوي ته ووایاست چې دا په ذهن کې بیا راګرځیدل دي – هغه څه چې روان
دی باید حقیقي یې و نه ګڼي .ژوندي پاتې شوي ته ډاډ ورکړئ چې دغه په ذهن کې بیا ګرځیدل د رواني ویجاړتیا بیرته نه
ګرځیدونکې پایلې یا د شدت کومه نښه نه ده .دوی د هغه حالت په اړه غبرګون لکه د شپې خپسۍ څرګندوي ،چې د
بیارغاوني د پرمختګ په بهیر کې به لږ شي.
که چیرې یو ژوندي پاتې شوي چې له تاسو سره خبرې کوي په ذهن کې یې پیښه راوګرځي ،له هغه سره په آرامیدلو کې
مرسته وکړئ .هغه وهڅوئ چې ورو او نرم تنفس وکړي .ژوندي پاتې شوي ته ووایاست چې تاوتریخوالی یې په ذهن
کې ګرځي خو د هغې پیښې سره بیا نه مخامخ کیږي .د ژوندي پاتې شوي سره مرسته وکړئ چې د خوني چاپیر ته
وګوري او ځان د پوه کړي چې چیرته دي .ژوندي پاتې شوي ته بیا بیا ووایاست چې هغه په خوندي ځای کې ده او هغې
ته داسي نښې یا نښانې وروښیئ چې هیڅوک هغې ته زیان نشي رسولی او دا ډیر عادي غبرګون دی ،دا په دې معنی نه
ده چې هغه لیونۍ شوې ده .که چیري شخص شدید غبرګون یا حالت ښکاره کوي چې خبرو ته ادامه نشي ورکوالی ،نور
له تخنیک سره ادامه مه ورکوي .تل دغه تخنیک په تدریجی ډول وکاروی او قوی خطرونه و ارزوئ .کله چې اړتیا وه د
روانی روغتیا له متخصص څخه د څارنې په لټه کې شي ترڅو دغه تخنیک پلی کړي.
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 ۳.۲درس ۳.۲.۳ -نوټ :د مرستې دالرې خنډونه .د ماللۍ کیسه
څیړنیزه موضوع
ماللۍ یوه  ۲۷کلنه مور ده ،چې د میړه لخوا په منظمه توګه وهل کیږي .کله -کله یې میړه په هغې جنسي تیری کوي.
ګاونډیان پوهیږي چې څه پیښیږي .یوه ورځ د څنګ ګاونډي ښځه راځي چې د ماللۍ سره خبرې وکړي ،هڅه کوي چې
هغه قانع کړي چې د مرستې په لټه کې شي او پولیسو ته والړه شي .ګاونډۍ ،ماللۍ ته وایي چې د هغې په اړه اندیښنمنه
او غواړي چې مرسته ورسره وکړي ،هغه د ماللۍ خوشحالی غواړي .ماللۍ یې نه قبولي انکار ورڅخه کوي چې د
میړه لخوا ورسره ناوړه چلند کیږي .هغه ډیره په غصه کیږي .ګاونډۍ د هغې په غبرګون نه پوهیږي او د کلي خلک د
هغې په اړه په خبرو پیل کوي .ولي هغه دغه چلند ته پای نه ورکوي؟ کیدای شي چې هغې ډیر غلط کار کړی وي! کیدای
شي چې میړه یې ډیري پیسې ورکوي؟ ګاونډیان د ماللۍ سره د اړیکو څخه ډډه کوي او هغه او ماشوم یې نور هم لري
پاتي کیږي ،ناوړه ګټه اخستنه ادامه مومي.

د ژوندي پاتي کیدو کړنالرې
ځان ساتنه:
ژوندي پاتې شوي هر هغه څه چې یې په وسع کې دي د زیاتي تاوتریخوالی یا په اړیکو کې د ناوړه ګټه اخستنې د
مخنیوي لپاره یې ترسره کوي .کیدای شي چې ژوندي پاتې شوي رام شي شي .د مرتکب په وړاندي په بشپړه توګه تابع
شي.
د مرتکب سره پیژندنه:
ژوندي پاتې شوي احساس کوي چې هغه د تاوتریخوالی څخه ژوندۍ نشي پاتی کیدای او تیښته ناشونې (ناممکنه) ده .هغه
غواړي چې د مرتکب تائید د ژوندي پاتې کیدو د وروستي چانس په توګه الس ته راوړي .هغه به حتی هڅه وکړي چې ځان
د مرتکب په ځای کې و ګڼي ،د هغه نظریات ،احساس او فکر ومني او د هغه په څیر به فکر وکړي.
کرختي:
په پای کې پیژندنه دومره ځواکمنه کیږي چې ژوندي پاتې شوې د خپلو احساساتو او فکر څخه بیګانه کیږي او په لوړه
کچه بې دردې او بې مینې توب او یا د هغې د خپل ځغم څخه ځان بې تفاوته څرګندوي.
په ټولنه کې هرڅوک د هغې د مرستې لپاره څه کوالی شي؟ هڅه وکړئ چې هغه ښه وپیژني ،د هغې څخه ځان مه لرې
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.
په پای کې خپله اندیښنه او خواشیني ورته څرګنده کړئ.
که هغې غوښتل نو د حل الرو او مرستې په موندلو کې ورسره مرسته وکړئ.
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 ۳.۳درس –  ۳.۳.۱نوټ :د پایلو او د مقابلې د میکانیزمونو په اړه پوهیدل
د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی د جنسی ناوړه ګټه اخستلو یا په ماشومانو د تیري په تمرکز

سره13

 ډیري ماشومان (په ځانګړې توګه ډیر واړه) د ناوړه ګټه اخستلو په اړه چې پیښ شوي دي ،څه نه واي.
دا د مرتکب څخه د ویرې څخه منشه اخلي .معموالً مرتکب ورته ویلي وي چې ناوړه ګټه اخستل عادي
دي او که یې غبرګون ښکاره کړ یا یې څه وویل نو ډیره بده پیښه به وشي .همدارنګه کله –کله ماشومان
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
کیدای شي چ ې اندیښنې را پورته کړي ،دا تل په دې معنی نه ده چې د ماشوم څخه ناوړه جنسي ګټه
اخستل شوې ده .په ځانګړې توګه د جګړو په شرایطو کې ،کیدای شي ډیري ماشومان د سټرس (فشار)
په مقابل کې لنډمهاله غبرګونونه ښکاره کړي ،چې کیدای شي الندې تشریح شویو غبرګونو ته ورته وي.
له دې کبله د ماشوم او د هغوی د موضوع ګانو له احتیاطه ډکه ارزونه اړینه ده.
 د ودې په وروستیو پړاونو کې ،کله چې پوه شي چې څه پیښ شوي او د دوی جنسیت وده وکړي ،ډیري
ماشومان غبرګونونه او رواني ټولنیزې ستونزې د پخوانۍ ناوړه ګټه اخستلو په اړه د شدید غبرګون په
توګه را منځ ته کوي.

د کړو وړو عام غبرګونونه
الندې په ماشومانو باندې د جنسی تیرې ځینې ترټولو عامې پایلې دي:

ناوړه جنسی کړه وړه
کله چې په ماشومانو جنسي تیری وشي د هغوی د سم او ناسم ترمنځ د توپیر حس ویجاړیږي .هغه څه چې دوی مخکې د
بدن او جنسي اړیکو په هکله زده کړي وي ،بې اعتباره کیږی .کله چې په یو ماشوم د کورنۍ د غړي لخوا تیری وشي،
هغه (هلک یا نجلۍ) کیدای شي باور وکوي چې که د بل چا سره جنسي اړیکې ښکاره کړي نو د پاملرنې وړ به وګرځی.
که ماشومان له جنسي احساساتو سره مخامخ شي ،چې په هغو ماشومانو کې چې تیری پرې شوي معمول دي ،دوی به
هڅه وکړې چې هماغه غبرګونونه را منځ ته کړي .دوی به دباندې له نورو سره جنسی عمل پیل کړې او د داسي حس
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
شوي دي ،کیدای شي چې دوی ته دا نظر چې دوي ناپاک او بد دي تائید کړي.
جنسي کړه وړه تر یوې اندازې پورې د ماشوم د ودې یوه برخه ده .خو بیا هم ډیر ځله پیښیږي یا د ودې د مناسب عمر
څخه مخکې پیښیږي ،کله چې د جبر او ګواښ سره یوځای وي (یو ماشوم په بل ماشوم زور اچوی ترڅو یې په جنسی
عمل کې یې اخته کړي) او یا هم کله چې د احساساتی ډسټرس سره یوځای وي ،کیدای شي چې د جنسي تیري یوه نښه
شي.
د شپې خپسۍ
ټول ماشومان یو وخت نیم وخت خراب خوبونه ویني خو هغه ماشومان چې د جنسي تیري سره مخامخ شوي وي ډیري
وختونه هره شپه په خوب کې د خپسۍ سره مخامخ کیږي کله کله د یو ځل څخه ډیر .کیدای شي چې دوی تکراری
خوبونه وویني چې ټول یا ډیر یې ویرونکي دي ځکه دوی پوهیږي چې راتلونکي دي .په خوب کې خپسۍ ماشومان د
تروږمي څخه ترهولی (وحشت وهلي) شي چې د نورو ستونزمنو کړووړو المل کیږي .د دوی خوبونه د دوي ویره او د
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.

 13د روغتیا نړیواله اداره ( .)۲۰۰۳د جنسي تیري د قربانیانو طبی-حقوقی پاملرني الرښودونه ۹۲-۷۵ .مخ؛
http://whqlibdoc.who.int/publications/2004/924154628X.pdf
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ځنډنې (مزمن) دردونه
په ډیري ماشومانو کې دردونه او رنځونه پیدا کیږي چې فزیکي المل نه لري .دغه دردونه اکثرا ً د تیري له اړخ سره
اړیکه لري .کله  -کله که چیرې یو ماشوم د تیري پر وخت د فزیکي درد سره مخامخ شوی وي ،د دوی بدن د دغه درد
یاد په خپله حافظه کې ساتي ،د بیلګې په توګه ،یو ماشوم چې تړل شوي وي کیداي شي په خپلو السونو کې دوام لرونکی
خارښت ولري ،بل ماشوم د مهبلي دخول څخه د ګیډې شدید درد لري .بل هلک د سر داسی درد احساسو چې الره ترې
ورکه وي ځکه هغه احساس کولو چې تیری کوونکی له خپل سر څخه نه شي لري کوالی .کیدای ماشومان فکر وکړي
چې یو څه یې په دننه کې مات شوي دي .همدارنګه بیا بیا ځلۍ درد هم کیدای شي د ماشومانو لپاره د ډیرې مینې او
پاملرنې د له السه کولو یوه الره وي ،چې هغوی ورته په هماغه وخت کې اړتیا درلوده .کله کله احساسات په فزیکي ډول
ځانونه ماشومانو ته څرګندوي ځکه هغوی نشي کوالی چې په خبرو کې یې بیان کړي.
ځان نږدی کول
هغه ماشومان چې پخوا آزاد وو ،وروسته د جنسي تیري څخه خپلو میندو او پاملرنه کوونکو سره ځانونه ډیر نږدي کوي.
دا د حقیقي اړتیا یوه مفاهمه ده تر څو ډاډه شي چې دوی د خپلو پاملرنه کوونکو لخوا د مینې وړ او خوندي دي .ماشومان
هڅه کوي چې د خوندیتوب او باور حس د نږدی لویانو سره د اړیکو له الرې بیرته اعاده کړي .هغوی هڅه کوي چې د
ښه تماس حس د مهربانۍ او په غیږ کې نیولو سره بیرته اعاده کړي .په اصل کې دوی هڅه کوي چې خپل ټپونه روغ
کړي .ثابتې فزیکي او شفاهي غوښتنې کیدای شي د مور او پالر لپاره ستونزمنې وي ،خو کیداي دا چې ماشوم څه
غواړي او محدودیتونه پرې ایږدي او دا چې کله او څنګه ورته رسیدلي دي په واسطه بدلون په کې راوستل شي .د یو
ماشوم د ویرې په هکله غږیدل کیدای شي ځان ته نږدې کول لږ کړي.
تیری (پرخاش کول)
په ماشومانو کې تیري یا پرخاش کول د جنسي تیرې څخه وروسته ډار او غصه پورې اړه لري .کیدای چې دا یو مستقیم
پیغام وي چې څرګندوي« ،زه هیڅکله نه غواړم چې بیا ژوبل شم ».غصه کیدای شي یو عادی غبرګون وي او کیدای
شي د هرې شدیدې پیښې څخه د بیارغاونې د بهیر یوه برخه وي .باید چې په یوه خوندي او ګټوره الره څرګنده شي او د
ځان او نورو ته زیان رسولو لپاره باید کلک حدود ولري .د دغه کار د کولو لپاره ،غصه باید د ماشوم او کاهل له خوا
تصدیق او وپیژندل شي .یو ماشوم باید زده کړي چې څنګه خپله غصه کنټرول او د منلو وړ په توګه یې څرګنده کړي.
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
پرې پوه کړي .دا تیري د ویرې او د نورو زیانونو څخه د ځان ساتلو د اړتیا څخه منشه اخلي .کیدای شی دا غصه په
هغو هلکانو کې ښکاره وي چې ښایی په دې باور وي چې دوی کمزوري وو ځکه یې د تیري کوونکی سره جګړه ونه
کوله .کله-کله دوی ځانونه د نورو ماشومانو یا حیواناتو په ځورولو سره ډیر ځواکمن احساسوي.
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.

په ماشومانو د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی نورې پایلې
په ماشومانو د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی نورې پایلې کیدای شي ډیرې پراخي او ډول ډول وي پیښې پیدا شي .نورې
پایلې یې کیدای شي د ودې لومړیو پړاونو د کړو وړو ادامه یا د نویو ترالسه شویو کړو وړو درلیدل (لکه تشناب ته د
تګ روزل شوی ماشومان بیا له سره د شپی ځان لمدوي) ،د ملګرو او کورنۍ څخه لري والی ،په ښوونځي کې د تمرکز
ستونزې ،د ورځنیو کارونو سره د مینې کمښت ،د بیګانه ګانو څخه شدیده ویره او په ځان د خطر منل او په باورونو او
ارزښتونو کې بدلون (په ځانګړې توګه په تنکیو ځوانانو کې) .ثانوي اغیزې لکه د ټولنې څخه لري والی او بدنامي ،د
ښوونځی څخه وتل او د واده او استخدام د فرصتونو نشتون ،کوالی شي د لومړي زیان سره چې د جنسیت په بنسټ
تاوتریخوالی له کبله منځ ته راغلی وو یو ځای شي ،او د اوږدمهاله ودې سټه وباسي .که چیرې دغه حالت تشخیص نه
شي او یا هم د اوږدې مودې لپاره ادامه ومومي ،نو د ماشومانو د احساساتي ،ټولنیز او پیژنګلوی احساساتو بنسټ
خرابوي.
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د ماشومانو د مقابلې میکانیزمونه( :همدارنګه ( ۳.۲.۲نوټ) هم وګورئ
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.
د هوساینې درې اړخونه د ماشوم د مقابلې په وړتیا باندې یوه اغیزه لري:14
 oمهارتونه او پوهه :د ژوند او مسلکي مهارتونو په ګډون ،د مقابلې د مناسبو میکانیزمونو کارول او د
معلوماتو د پروسس وړتیا ترڅو ځیرمو ته ځان ورسوي.
 oاحساساتی هوساینه :د یو کس د خوندیتوب ،عقدې ،په ځان ډاډ او راتلونکي هیلو ته ویل کیږي .روحی
هوساینه د دوه څخه ډیر فکټورونه اغیزمن کوالی شي؛ کیدای شي په نړۍ کې د نظم راوستلو د احساس او
د تجربو لپاره د معنی یوه الره وي.
 oټولنیزه هوساینه :د پاملرنه کوونکو ،همزولو او د کاهلو نمونه دنده لرونکو سره چې روغتیایی دندې پرمخ
بیایی ،سره د مثبتو اړیکو ساتلو وړتیا ته وایي .همدارنګه دا وړتیا په ټولنه کې د یو کس مناسبې دندې او
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
روغې ودې د مقابلې د میکانیزمونو د ودې په ګډون لپاره یو بنسټیز اصل دي .د کورنۍ خوندي چاپیلایر – چې د کورنۍ
د غړو نه ګډون په ناوړه ګټه اخستلو کې تضمین کړي ،د ژوندي پاتې شوي ماشوم سره د لوبو کولو ،د خپلو احساساتو او
افکارو سره په تعامل او د تاوتریخوالی څخه په بیارغاونه کې مرسته کوي.
ټولنه ،فرهنګ او دین:
په ټولنه ،فرهنګ او دین پوري تړلی فکټورونه هم د ماشوم په مقابله ،ارتجاعیت او بیاروغاونه باندې اغیزې لري .قانونی
اصول او ارزښتونه کوالی چې له ماشوم سره د نور زیان څخه په ساتلو او د بیارغاونو په پرمختګ کې مرسته وکړي.
دینی او سنتی مراسم ،لکه د ګناه څخه د پاکیدو یا د رغیدو مراسم کوالی شي چې بیارغاونه ښه کړي.
دا مهمه ده چې د ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالی د فزیکی او اخالقي پایلو په اړه په سیمه ایزو باورونو ،د ماشومانو
د مرستې لپاره د ټولني په مناسبو غبرګونونو پوه شو .د بیلګې په توګه :آیا ماشوم قرباني باور لری چې په وروسته ژوند
کې یرغلګر ،بچه باز یا همجنس باز شي؟ د ماشومانو څخه څه توقع کیږي چې د جنسی تاوتریخوالی په مقابل کې
غبرګون څرګند کړي؟ که مختلف غبرګون ښکاره کړي نو څه به وشي؟ هغه سیمه ایزې الرې چارې کومې دي چې په
ماشوم باندې د تیري د اغیزو د بیرته ګرځولو لپاره خلک پرې باور لري؟
یو څو بیلګې:

 14یونیسف ،په بیړنیو حاالتو کې ماشومانو مرسته ،ساحوی شرحه  ،۲۰۰۷نهم مخ
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 oکیدای شي چې ماشومان په ګډه یا فردی توګه لوبې وکړي ،رسمونه وباسي ،او داسي نور ،ترڅو د جنسي
تیري له اغیزو سره چلند وکړي.
 oد موراوپالر او نورو پاملرنه کوونکو سره متقابل عمل د ماشومانو خوندیتوب چې د ماشومانو سره د جنسي
تیرې د اغیزو په چلند کې مرسته کوي ،تضمینوي( .کورنۍ او ټولنیزه مرسته)
 oټولنیز کارونه (ښوونځی ،سپورټ ،لوبه) کوالی شي چې ماشومانو ته د غونډیدو ځاي په توګه کار وکړي د
جنسي تیري څخه وروسته احساسات څرګند او خوندیتوب پیدا او بیرته په ځان باور ترالسه کړي.
 oله ګناه څخه د پاکیدو دودیز مراسم کوالی شي له ماشوم او کورنۍ سره یې د بیارغاونې د بهیر په پیل اویا
هم پای ته
 oرسیدو کې ،وروسته د جنسي تیري څخه مرسته وکړي (ټولنه ،فرهنګ او دین).
همدرانګه  ۳.۳.۲نوټ هم وګورئ
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 ۳.۳درس ۳.۳.۲ :نوټ :ماشومانو ته د مرستې (مالتړ) برابرول
د ماشومانو د مرستې ممکن میتودونه (کړنالرې)

15

خوندیتوب ورکول:
 ماشوم خوندي کړي .هغه شرایط لږ کړئ چې د ماشوم لپاره خطرناک دي .د پاملرنه کوونکو سره کار وکړئ
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
خوندی نه احساسولو چیرته باید والړ\والړه شي .ورته تکرار یې کړئ چې که چیرې کوم څوک له هغې\هغه سره
الس وهي «نه» د ووایې.

 ماشوم د الزیات ډسټرس څخه وساتئ .د هغو فعالیتونو چې ماشوم خپه کوي په یوځل پرې ودروئ یا
هغوی ته چانس ورکولو کې یا د ځینو فعالیتونو څخه ځان لرې کولو کې زړه نازړه مه کیږي .که ماشوم
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
وي ،او بیا د یو کس لخوا چې ماشوم باور پرې لري او په ځانګړې توګه.
 د ورځی لپاره ورته یو ثابت ،د وړاندوینې وړ طرحه جوړه کړئ او ډاډ ترالسه کړئ چې ماشوم په
طرحه پوهیږي :په دې توګه تاسو ماشومانو ته څرګندوی چې د دوي پاملرنه کوونکي په کنټرول کې دي.
 ماشوم ته په ورځنیو کارونو د دوی د سن او ودې د کچې سره سم د غوره کولو موقع او یو څه د کنټرول
حس ورکړئ .کټ مټ د لویانو په څیر هغه ماشومان چې د تاوتریخوالی څخه ژوندي پاتې شوي دي د
داسي حالت سره مخامخ شوي چې په بشپړه توګه په کنټرول کې نه وو .بیرته د کنټرول ورکول چې د
دوی له عمر او د ودې له کچې سره مناسب وي ،ماشومانو ته موقع ورکوي چې بیا د اطمینان او
خوندیتوب احساس پیدا کړي.
 بیا ډاډ ترالسه کړئ چې ماشوم خپل پاملرنې لرونکي سره نږدي دی .مخکې له دې چې تاسو والړ شئ
ماشوم چمتو کړئ .هڅه وکړئ چې تل ماشوم د یو چا سره چې ښه یې پیژني پریږدئ.
د نظریاتو ،احساساتو او افکارو د څرګندولو لپاره د امکاناتو وړاندې کول
 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
وکړې چې په ذهن کې یې دی؛ چې احساسات او فکر د لوبو او رسمونو له الرې بیان کړئ .ماشوم ته
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
کې خبرې وکړي .په ماشوم فشار مه راوړئ چې د هغه څه په اړه خبرې وکړي چې په دوی تیر شوي
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
پیښ شوي دي او تاسو به هغه د یو راز په توګه وساتئ ،مګر دا چې دوی یې بل چا ته ووایي.
 د ماشومانو سره مرسته وکړئ چې د خپلو ستونزو سره د مقابلې مهارتونه زده کړي .له هغوی سره
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:
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
احساس را پیدا شي او په ځانګړې توګه د لویو ماشومانو سره مرسته وکړئ چې په ژوند کې یې د موخې
او هیلې احساس را پیدا شي.
د مرستې وړاندیز:
 له ماشوم سره مرسته وکړئ چې د خپل ځان په اړه مثبت احساس وکړئ .ماشوم ته ډاډ او مثبت پیغامونه
ورکړئ« :دا ستاسو خطاء نه وه»« ،دا سمه ده چې د ویرې احساس وکړئ»« ،تاسو ډیر زړوره

یاست»« ،دا ښه ده چې تاسو یې په اړه خبرې کوئ» ،اوس موږ په ډاډ سره خپلې ټولې هڅې په کار
اچوو چې ناوړه ګټه اخستنه بیا پیښه نه شي .که چیرې ناوړه ګټه اخستنه نیغ په نیغه د کورنۍ د غړي
لخوا ترسره شوې وي ،موږ به دغه شخص ته خپله مرسته وړاندې کړو ،تل د ماشوم د احساساتو سره
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
پیښیږي او د هغو د درلو لپاره څه کوالی شو .داسی ژبه وکاروئ چې د ماشوم د ودې له کچې سره
مناسبه وي.

بیلګه( :د ځای لمدولو څخه وروسته) «دا هر کس ته پیښیږي ،راځه چې وچ دې کړم او بیرته د بسترې
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.
ځینې «مه کوئ»
 په ماشوم فشار مه اچوئ چې د تاوتریخوالی د حالت یا پیښې په اړه خبرې وکړئ ،چې د خپسۍ ،په ذهن
کې د را ګرځیدو یا احساساتو په اړه خبرې وکړي.
 له ماشوم سره تماس مه کوئ یا یې په غیږ کې مه اخلئ ،که هغه یې نه غواړي .فزیکي تماس او
صمیمیت د یو ژوندي پاتې شوي ماشوم لپاره اکثرا ً د پریشانۍ ،درد ،ویرې یا پریښودلو سره یوځای وي.
 له ماشوم سره د بد سلوک لکه د ځای لمدول ،جنسی سلوک یا پرخاش کولو لپاره جزا مه ورکوئ یا
سپورې ورته مه وایاست.
 ماشوم د کورنۍ غړو ،خور او ورور یا نورو ته د پیښې په اړه د خبرو کولو په واسطه خجالت مه

کوئ.
 ماشومانو ته هغه څه مه وایئ چې ریښتیا نه دي .ژوندي پاتې شوي ماشوم دې ته اړتیا لري چې د خپل
چاپیر په شیانو باور وکړي ،او د هغو شیانو ویل چې ریښتیا نه دی ،حتی که هغوي د لنډ مهال لپاره د ښه
والي احساس هم وکوي ،په نورو د باور کولو وړتیا به یې نوره هم خرابه کړي.
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څلورم ماډیول:

د خبرواترو او په ژوندي پاتې شوي-تمرکز مهارتونه

د آسانچاري الرښود
موخه
د دې ماډیول موخه داده چې د ګډونوالو سره مرسته وکړي چې د خبرواترو په کلیدي اصولو پوه شي او تمرین
یې کړي ترڅو یې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی سره د مخامخ کیدو یا کله چې د ژوندي پاتې شوي سره په
مختلفو مسلکي زمینو کې چلند کوي ،عمالً تطبیق کړي .د روغتیایی خدماتو وړاندې کوونکو ته هم وخت
ورکول کیږي چې خپل مهارتونه نور هم پرمخ بوځي.

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




د په ژوندي پاتې شوي –تمرکز د مهارتونو په اهمیت پوه شي.
 oد رازساتنې په اهمیت  ،د باخبرې موافقي په اخستلو او د ژوندي پاتې شوي د انتخاب په حق به پوه
شي؛ په دې به پوه شي چې څنګه دغه اصول د ژوندي پاتې شوي سره د خبرو اترو پرمهال د عمل
په ډکر کې پلي کیږي.
 oد ژوندي پاتې شوي سره د خبرو اترو پرمهال د نه مالمتیا د سلوک په اهمیت به پوه شي.
 oد معلوماتو ورکولو او د نصیحت کولو ترمنځ په توپیر به پوه شي.
د مکالمې یا خبرو اترو او د ښکیل کیدو بنسټیز مهارتونه به تطبیق کړای شي لکه د فعاله اوریدو مهارت او
د پوښتنو کولو مهارت د خپل مسلکي تړاو سره.

اټکل شوی وخت ۸ :ساعتونه

څلورم ماډیول په یو نظر کې
وخت

درسونه
لومړۍ برخه :د مهارتونو وده او تمرین
 .4.1درس :د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی په ژوندي پاتې شوي –  ۷۵دقیقې
تمرکز مهارتونه
 .4.1.1تمرین :د ژوندي پاتې شوي سره چلند او د معلوماتو
ترالسه کول
 .4.1.2مناقشه :په ژوندي پاتې شوي –تمرکز مهارتونه کوم دي.
نیم
یو
 .4.2درس :راز ساتنه ،د انتخاب حق او موافقه
 .4.2.1لکچر :رازساتنه او د انتخاب حق او موافقه
ساعت
 .4.2.2تمرین :سم او ناسم؟

نوټونه

1

 ۴.۱.۲نوټ :په
ژوندي پاتې شوي-
تمرکز مهارتونه
 ۴.۲.۱نوټ :راز
ساتنه ،د انتخاب
حق او موافقه
 ۴.۲.۲نوټ :سم او
ناسم

 :۴.۳د بوخت کولو او مکالمې مهارتونه :څنګه غوږ ونیسو او  ۳ساعت
څنګه پوښتنې وکړو؟
 ۱۵دقیقې

 ۴.۳.۳نوټ :د
فعاله غوږ نیونې او
تخنیکونه او د

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

3

 ۴.۳.۱تمرین :د فعالې غوږ نیونې مقدمه

اوریدلو خنډونه

 ۴.۳.۲تمرین :پرته یا سره د پایواز څخه

 ۴.۳.۵نوټ :د
مکالمې وکړه او
مکړه

 .۴.۳.۳لکچر :د فعاله غوږ نیونې او پوښتنو کولو تخنیکونه
 .۴.۳.۴تمرین :د بوخت کولو د مهارتونو تمرین
 :۴.۳.۵تمرین :د مکالمې وکړه او مکړه
دویمه برخه :د روغتیایي پاملرني مسلکی کسانو تمرین
 ۴.۴درس :د ژوندي پاتې شوي –تمرکز د مکالمي تمرین .روغتیایی پاملرنه

 ۲ساعته

 ۴.۴نوټ :د
روغتیایي پاملرنې
کیسې
(سناریوګانې)2

 2په قسمی توګه اخستل شوي دی له :په افغانستان کې د روغتیایی پاملرنې د وړاندي کوونکو لپاره د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی د
درملنې پروټوکول .د ګډوانوالو السي کتاب د عامې روغتیا وزارت او د روغتیا نړیواله اداره .افغانستان ۲۰۱۵
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لومړۍ برخه :د مهارتونو وده او تمرین
 .4.1درس :په ژوندي پاتې شوي –تمرکز مهارتونه
موخې:
د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی د ژوندي پاتې شوي سره چلند پرمهال ،په ځانګړې توګه کله چې رازونه ترالسه
کوئ ،د په ژوندي پاتې شوي –تمرکز د مهارتونو په اهمیت پوهیدل
فعالیتونه:
 ۴.۱.۱تمرین :د ژوندي پاتې شوي سره چلند او د رازنونو ترالسه کول
 ۴.۱.۲مناقشه :په ژوندي پاتې شوي – د تمرکز مهارتونه څه دي؟
چمتووالی/:
نوټونه:
 ۴.۱.۲نوټ :په ژوندي پاتې شوي – د تمرکز مهارتونه
توکي/ :
 .4.1.1تمرین :د ژوندي پاتې شوي سره چلند او د رازونو ترالسه کول
توکي :فلپ چارټ او مارکرونه
چمتوالی/ :
نوټونه/ :
د ډلې سایز :ټوله ډله
وخت ۴۵ :دقیقې
 .1د ګډونوالو څخه وغواړئ چې یو څو دقیقې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالي دقرباني (ژوندي پاتې شوي)
سره د خپلو تجربو په اړه فکر وکړي.
 آیا د ژوندي پاتې شوي څخه مو کله کوم راز ترالسه کړي دی؟ تاسو څرنګه غبرګون ښکاره کړی
دی؟ تاسو څه وکړل؟
 د ژوندي پاتې شوي سره د چلند یا خبرو اترو د یوې تجربې په اړه چې په ځانګړې توګه ستونزمنه
وه ،فکر وکړئ .څه شي هغه ستونزمنه یا ننګوونکې کړې وه؟
 .2د ګډونوالو څخه وغواړئ چې خپل یو څو غبرګونونه یا چلندونه یا هغه څه چې د دوی لپاره ستونزمن وو،
ولیکي.
 د بیلګې په توګه« :ما هڅه کوله چې غوږ ونیسم» « ،زه نه پوهیدم چې څه ووایم ،ما ځان ناراحته
احساساوو»« ،ما هغه ته وویل چې څه وکړي» «،ما غوښتل چې مرسته وکړم خو نه پوهیدم چې
څنګه»....
 .3د ګډونوالو څخه وغواړئ چې په ټولګې کې قدم ووهي .وروسته د  ۳۰ثانیو څخه وغواړئ چې د یو کس
په مخ کې ودریږي او دغه غبرګون د هغه د لیکل شوو غبرګونونو سره شریک کړئ .بل ملګری یې
کوالی شي چې د ځواب د وضاحت لپاره پوښتنې وکړي یا پیدا کړي چې څه ستونزمن یا ننګوونکي وو.
دوی کوالی شي په دغه تمرین کې د  ۱۵-۱۰دقیقو پورې وغږیږي.
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 .4په فعالیت بحث وکړئ :ګډونوال را وبلئ چې خپلې ځینې تجربې ،غبرګونونه او عکس العملونه چې د خپل
ملګري سره یې پرې په تمرین کې بحث کړی ،شریک کړي .بحث را غونډ کړئ ،د غبرګونو یو لست په
فلپ چارټ کې جوړ کړئ ،په ژوندي پاتې شوي  -تمرکز او د ننګونو الندې یې په ګروپ کې ولیکئ .په
دویم ستون کې (ننګونې) کې تاسو کوالی شي هغه غبرګونونه هم ولیکئ چې ګډونوالو د ګټورو او مثبتو په
توګه په نښه کړې وي خو په ژوندي پاتې شوي د تمرکز د کړو وړو انعکاس نه کوي (لکه د الرښوونې
ترسره کول).
 .5اختیاري :همدارنګه تاسو د ګډونوالو څخه غوښتالی شئ چې څه شي د دغو تجربو شریکول له ملګري
سره په دغه تمرین کې ستونزمن یا آسانه کړې وو .هغه غبرګونونه چې په ژوندي پاتې شوي – تمرکز
سره موازي یا یو ډول دي په نښه کړئ.
 بیلګه« :زما ملګري وښودله چې چې هغه غوږ نیولی وو» « ،هغه\هغې سمې پوښتنې
وکړې «کومې پوښتنې» یا« :دا ډیره سخته ده چې دا له داسي چا سره شریک کړو چې زه
یې په رښتیا نه پیژنم»« ،ما ځان آرام نه احساسولو (ولې)».....

 ښه ده چې پوه شو!


ګډونوالو ته د الرښوونې اصول \بنسټیز قوانین ورپه یاد کړئ:
 هغوی باید هیڅکه د ژوندي پاتې شوي پیژندګلوی بل ملګري ته افشا نه کړي.
 هغوی باید د هغه څه په اړه خبرې وکړي چې د آرامتیا احساس ورکوي او هیڅکله باید د
زور احساس و نه کړي ترڅو د خپلې هغې تجربی په اړه چې دوي نه غواړي د هغې په
هکله خبرې وکړي.



هغه ګډونوال چې د ژوندي پاتې شوي سره د چلند تجربه نه لري یا یې هیڅکه راز نه دی ترالسه
کړي ،کوالی شي چې په جګړه ایزو او پیچلو شرایطو کې د د ډیرې له سټرس څخه ډکې پیښې په
قربانیانو تمرکز وکړي .خو دا مهمه ده چې ټول بحث د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی د ژوندي پاتې
شوي سره په چلند تمرکز وکړي.



 ۵پنځم پړاو اختیاري دی.
 .4.1.2مناقشه :په ژوندي پاتې شوي – د تمرکز مهارتونه کوم دي؟

توکي :فلپ چارټ او مارکرونه
چمتوالی/ :
نوټونه :۴.۱.۲ :په ژوندي پاتې شوي – تمرکز مهارتونه
د ډلې سایز :ټوله ډله
وخت ۳۰ :دقیقې
 .1بحث د تیر تمرین فلپ چارټ ته په راجع کولو سره پیل کړئ .د لومړي لست غبرګونونو ته الړ شئ او
تشریح یې کړئ چې دا د «په ژوندي پاتې شوي – تمرکز» غبرګونونه دې چې په ژوندي پاتې شوي –
تمرکز مهارتونه منعکس کوي.
 د ګډونوالو څخه پوښتنه وکړئ چې دې ته ولې په ژوندي پاتې شوي – تمرکز مهارتونه وایي.
 په ژوندي پاتې شوي – تمرکز مهارتونه ولي د ژوندي پاتې شوي لپاره مهم دي.
کلیدې کلمې په فلپ چارټ باندې ولیکئ.
 ۴.۱.۲ .2نوټونه توزیع کړئ ،مهارتونه تشریح کړئ او د ګډوانوالو څخه وغواړئ چې بیلګې یې ووایي .په
ژوندي پاتې شوي – د تمرکز مهاروتو او د الرښوونې د اصولو ترمنځ کرښه وکاږئ ،لکه څنګه چې په
دریم ماډیول کې ترشیح شوي دي.
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 .3د معلوماتو ورکولو او الرښوونو ترمنځ توپیر تشریح کړئ ( ۴.۱.۲نوټ).
 .4تشریح کړئ چې په راتلونکو درسونو کې به «په ژوندي پاتې شوي –تمرکز» د مهارتونو په اړه ډیر څه
زده کړئ او د کارولو د څرنګوالي په اړه به تمرین وکړئ.

 ښه ده چې پوه شو!


په پیچلو بیړنیو حالتونو کې د خلکو لپاره د مرستې د برابرولو د مهارتونو په اړه د ډیرو معلوماتو
لپاره IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency
Settings, e.g. p 119 (Providing psychological first-aid. Available at:
 http://www.humanitarianinfo.org/iasc/content/products/default.aspته مراجعه
وکړئ.

 .4.2راز ساتنه ،د انتخاب حق او موافقه
موخه
د دې لپاره چې په ژوندي پاتې شوي – تمرکز د مرکزې عنصر په توګه د رازساتنې ،د باخبره موافقې او د
ژوندي پاتې شوي د انتخاب حق په اهمیت باندې پوه شئ؛ باید وکوالی شئ چې څنګه دغه اصول د ژوندي
پاتې شوي سره د خبرو اترو پر مهال عملي کړئ.
فعالیتونه:
 .۴.۲.۱لکچر :راز ساتنه ،د انتخاب حق او موافقه
 .۴.۲.۲تمرین :سم یا ناسم
چمتووالی
نوټونه:
 .۴.۲.۱نوټ :راز ساتنه ،د انتخاب حق او موافقه
 .۴.۲.۲نوټ :سم یا ناسم
توکي
 .4.2.1لکچر :راز ساتنه ،د انتخاب حق او موافقه
توکي :فلپ چارټ او ماکرونه
چمتووالی\:
نوټونه ۴.۲.۱ :راز ساتنه ،د انتخاب حق او موافقه
د ډلې سایز :ټوله ډله
وخت :یو ساعت
 .1تشریح کړئ چې تاسو غواړئ چې د «راز ساتنې» ،د انتخاب حق او موافقې په اړه نورې خبرې
وکړئ .دا په ژوندي پاتې شوي -تمرکز درې مهم عناصر دي چې یو له بل سره هم ډیر نږدې تړاو
لري.
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 .2د ګډونوالو سره د رازساتنې مفهوم تکرار کړئ .د ګډونوالو څخه وپوښتئ چې د ژوندي پاتې شوي
سره د چلند پرمهال ولې فکر کوي چې دا ډیر مهم دی؟ پوښتنې را منځ ته کړئ ۴.۲.۱( .نوټ
وګورئ)
 .3ځان ډاډه کړئ چې تاسو په الندې موضوع ګانو رڼا اچولې ده:
 د ژوندي پاتې شوي خوندیتوب (او د ژوندي پاتې شوي د کورنۍ غړي چې له ده سره
یوځای دي)
 د ژوندي پاتې شوي درناوی
 .4د ګډونوالو څخه پوښتنه وکړئ چې په ژوندي پاتې شوي -تمرکز چلند په زمینه کې څه معنی لري.
پوښتنې را منځ ته کړئ ( ۴.۲.۱نوټ وګورئ)
 .5د رازساتنې استثناات روښانه کړئ( ۴.۲.۱نوټ وګورئ)
 .6پوښتنه وکړئ چې موافقه څه معنی لري .پوښتنې را منځ ته کړئ .د باخبرې موافقې مفهوم تشریح
کړئ( ۴.۲.۱نوټ وګورئ).
 .7موافقې ته د انتخاب له حق سره تړاو ورکړئ .د انتخاب حق تشریح کړئ ( ۴.۲.۱نوټ وګورئ).

 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.
ډاډ ترالسه کړئ چې تاسو د رازساتنې ،موافقې او د انتخاب حق ترمنځ اړیکې په ژوندي پاتې شوي-
تمرکز د مهارتونو د یوې برخې په توګه په څرګند ډول روښانه کړئ دي( ۴.۲.۱نوټ هم وګورئ).
 .4.2.2تمرین :سم یا ناسم

توکي\:
چمتووالی\:
نوټونه ۴.۲.۲ :سم یا ناسم
د ډلې سایز :ټوله ډله
وخت ۳۰ :دقیقې
 .1تشریح کړئ چې تاسو غواړئ چې په ژوندي پاتې شوي-تمرکز د مهارتونو د یوې برخې په توګه د
«راز ساتنې» ،د انتخاب حق او موافقې د مفاهیمود روښانه کولو په اړه یو لنډ تمرین ترسره کړي.
 .2د  ۴.۲.۲نوټ جملې ولولئ  .وروسته د هرې جملې څخه ګډونوال باید وښیي چې آیا جمله سمه ده او
که ناسمه.
 هغه ګډونوال چې فکر کوي ،چې سمه ده باید خپل السونه سره ووهي.
 هغه ګډونوال چې فکر کوي چې ناسمه ده باید نه نه ووایي.
 .3هغه غږ ته غوږ ونیسئ چې برالسی وي ،سم ځواب تشریح او بحث پرې وکړئ .بیرته  ۴.۲.۱نوټ
ته مراجعه وکړئ.
 ۴.۲.۲ .4نوټ توزیع کړئ.

 ښه ده چې پوه شو!
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ځینې جملي کیدای شي سمې او هم ناسمې وي! ځان ډاډه کړې چې جزئې یا لږ اختالف یې ښه تشریح
کړئ.
 .4.3درس :په ژوندي پاتې شوي – تمرکز د بوختولو او خبرو اترو مهارتونه :څنګه غوږ ونیسو او څخه
پوښتنې وکړو؟
موخه
په ژوندي پاتې شوي – تمرکز د ودې د یوې برخې په توګه ،باید زده کړو چې د خبرواترو او د بوخت کولو
مهارتونه د فعاله اوریدو د مهارتونو او تخنیکونو په څیر پلي کړو.
فعالیتونه:
 ۴.۳.۱تمرین :د فعاله اوریدو مقدمه
 ۴.۳.۲تمرین :پرته یا سره دخولۍ؟
 ۴.۳.۳لکچر :پرانستې او تړلې پوښتنې
 ۴.۳.۴تمرین :د خبرواترو د مهارتونو تمرین
 ۴.۳.۵تمرین :د خبرو اترو وکړه او مکړه
چمتووالی
 ۴.۳.۵تمرین:
دوولس ( )۱۲انډکس کاروتونه چمتو کړئ په هر کارت باندې د مکالمې یو وکړه یا مه کړه ولیکئ په دې توګه
به هرکارت مختلفه جمله ولري.
نوټونه
 ۴.۳.۳نوټ :د فعاله اوریدلو تخنیکونه او «د اوریدو خنډونه»
 ۴.۳.۵نوټ :د خبرواترو وکړه او مکړه
توکي
 ۴.۳.۲تمرین :یوه خولۍ
 ۵ .۴.۳تمرین :یو توپ
 ۱۲انډکس کارټونه
 .4.3.1تمرین :د فعاله اوریدولو مقدمه

3

توکي\:
چمتووالی\:
نوټونه\:
 3د  RHRCکنسرسیوم ،د خبرواترو د مهارتونو روزنیز کتاب – د آسانچاري الرښود ۱۹ ،پاڼه
http://www.rhrc.org/resources/gbv/comm_manual/comm_manual_toc.html
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د ډلې سایز :ټوله ډله
وخت ۲۰ :دقیقې
 .1د ګډونوالو څخه وغواړئ چې داسي یو وخت وښیې چې هغوی احساس کړي وي چې په رښتیا سره یې
غوږ نیولی وي.
الرښودې پوښتنې:
 کله به چې تاسو تصمیم نیولو چې له یو چا سره خبرې وکړئ ،تاسو ته به څه درپیښیدل؟ کیدای
شي دا یوه ستونزه ،سختي یا یوه داسې مسئله وه چې تاسو غوښتله د یو چا سره یې شریکه کړئ.
 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؟
 په کوم کیفیت باندې هغه سړې له تاسو سره خبرې وکړې چې تاسو یې په دې تصمیم کړې چې
له هغه سره خبرې کول به خوندي (مصؤن) وي؟
 ځینې د هغو شیانو څخه چې هغه\هغې تاسو ته وویل څه وو؟
 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؟
 .2د یو څو ګډونوالو څخه وغواړئ چې خپلې تجربې شریکې کړي .هغوی ته ووایاست چې دوي باید یواځې
هغه څه شریک کړئ چې شریکول یې ورته مناسب ښکاري!
 .3ګډونوالوته تشریح کړئ چې د فعاله اوریدنې بیلګې دي .دا هغه احساسات دي چې تاسو غواړئ د ژوندي
پاتې شوي څخه یې کله چې هغوي خپلې تجربې له تاسو سره شریکوي ،ترالسه کړئ.
 .4د ګډونوالو څخه پوښتنه وکړئ چې دوي ولې فکر کوي چې اوریدل د «په ژوندي پاتې شوي – تمرکز»
مهارتونو یو مهم اړخ دي.
 .4.3.2تمرین :د خولۍ سره یا پرته د خولۍ څخه ،پرانستې او تړلې پوښتنې
توکي :خولۍ ،فلپ چارټ او مارکر
چمتووالی \:تاسو کوالی شي چې خولۍ یا یو بل شي څخه چې مناسب وي او په سیمه ایزه مفهوم وړ وي کار
واخلئ.
نوټونه:
د ډلې سایز :ټوله ډله
وخت ۲۵ :دقیقې
 .1یوه خولۍ په خپل الس کې ونیسئ .د ګډونولو څخه کله چې خولۍ په سر کوي (پرانستې پوښتنې) یا کله
چې خولۍ له سره لرې کوئ (تړلې پوښتنې) ساده پوښتنې وکړئ.
 بیلګه:
کله چې تیره شپه کورته والړئ څه مو وکړل؟ (یوه پرانستې پوښتنه :خولې په سر کیږدئ)
آیا د تفریح په بهیر کې مو ډوډۍ وخوړه؟ (یوه تړلې پوښتنه :خولۍ لرې کړئ)
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 .2د ګډونوالو څخه پوښتنه وکړئ چې د خولۍ سره پوښتنې او پرته د خولۍ د پوښتنو د ځوابونو ترمنځ څه
توپیر دي .کلیدې کلمې په دوه ستونونو کې ولیکئ (پرانستې\تړلې او الرښودې پوښتنې)
 .3د پرانستو ،تړلو او الرښودو پوښتنو ترمنځ توپیر تشریح کړئ.
 د پرانستو پوښتنو ځوابونه معموالً اوږده وي ،دا د «هو» یا «نه» پوښتنې نه دي ،پرانستې
پوښتنې د پوښتنه کوونکی د ځوابونو سره سمې نه وي.
 الرښودې پوښتنې ګټورې نه دي ځکه دوی ورته وړاندیز کوي چې یو ځانګړی ځواب لري .دغه
پوښتنې اکثراً د ځواب ورکوونکي په خوله کې یو شمیر کلمې ورکوي .لکه «آیا تاسو ورسره
بیرته جګړه وکړه؟ وړاندیز کوي چې جګړه مناسبه وه .د هغې پرځای «تاسو څه وکړل»
وړاندیز نه کوي چې دلته د کوم ځانګړې عمل موجود وي چې ژوندي پاتې شوي باید ترسره
کړئ وای ،خو د هغې پرځای د پیښې په اړه معلومات ترالسه کړئ.
 .4د ګډونوالو څخه پوښتنه وکړئ:
 د باوري او بشپړ ځواب د ترالسه کولو لپاره کوم ډول پوښتنې غوره دي؟
 که چیرې هغوی د ژوندي پاتې شوي څخه الندې پوښتنې مطرح کړي ،څه به پیښ شي:

«آیا تاسو بیرته ورسره جګړه وکړه؟»« ،آیا تاسو هغوی ته په یو ځانګړې ډول وکتل؟»،
«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.
 الرښودې یا تړلي پوښتنې په آسانۍ سره کوالی شي چې د قرباني د مالمتولو په توګه ګڼل
کیږي.
 .4.3.3لکچر :د فعاله اوریدنې او د پوښتنو کولو تخنیکونه
توکي :دوه څوکۍ د عملي کار لپاره ،فلپ چارټ او مارکرونه
چمتووالی\:
نوټونه ۴.۳.۳ :د فعاله اوریدنې تخنیکونه او خنډونه
د ډلې سایز :ټوله ډله
وخت ۴۵ :دقیقې
 .1تشریح کړئ چې فعاله اوریدل د یواځې اوریدلو څخه ډیر ښه دي .فعاله اوریدنه فعالو کړووړو او ځانګړو
مهارتونو ته اړتیا لري .د پرانستو پوښتنو ترڅنګ ،یو شمیر نور تخنیکونه شته چې د «په ژوندي پاتې
شوي –تمرکز» الره کې په اوریدلو او پوښتلو کې مرسته کوالی شي.
 .2یو داوطلب راغواړئ چې په لنډ تمثیل کې ونډه واخلي .د داوطلب په مخکې کښېنئ او ترې وغواړئ چې د
هغه\ ې یوه شخصې کیسه ووایي .ځان ډاډه کړئ چې داوطلب باید هغه کیسه وټاکي چې د نورو سره یې
شریکول وړ ګڼي .د اړتیا په صورت کې ،په لنډه توګه مخکې له کیسې څخه پرې بحث وکړئ.
 .3د کیسې په اړه د پوښتنو الرې روښانه کړئ او د داوطلب لپاره د مرستې وړاندیز وکړئ .تاسو کوالی شئ
چې د اوریدلو د الرې خنډونه هم روښانه کړئ (د بیلګو لپاره  ۴.۳.۳نوټ وګورئ)
 .4وروسته د یو څو دقیقو څخه توقف وکړئ او د داوطلب څخه پوښتنه وکړئ چې څنګه احساس کوي ،کوم
اقدامات د کیسې په ویلو کې مرستندویه وو او کوم نه وو.
 .5د فعاله اوریدو او پوښتنو کولو لپاره د ګډونوالو سره یوځای د مهارتونو یو لست ولیکئ .معلومه کړئ چې
دغه تخنیکونه څنګه د ژوندي پاتې شوي لپاره مرسته کوونکي دي( ۴.۳.۳نوټ وګورئ).
 .6د اوریدو د الرې د خنډونو یو بل لست ولیکئ :هغه عناصر چې کیدای شي هغه کس د کیسې د ښه ویلو
څخه ودروي او د تاسو د اوریدلو مخه نیسي( .نوټ وګورئ)
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 ۴.۳.۳ .7نوټ توزیع کړئ.
 .8په الندې ټکو د ټینګارکولو په واسطه نتیجه ترالسه کړئ:
 فعاله اوریدنه پوهې مهارتونو او همدارنګه سم چلند ته اړتیا لري .تاسو یوې موافقې ته اړتیالري ترڅو د هغه کس سره خبرې وکړئ او د هغې انګیرنې څخه چې کیدای شي د هغه کس
په اړه یې ولرئ واټن واخلي ،تاسو غوږ نیسئ ترڅو په ژوندي پاتې شوي -تمرکز مهارتونو
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!
د فعالې اوریدنې اصلي نظریات په پام کې وساتئ
-

د خبرواترو غیرشفاهي تخنیکونه وکاروئ
لنډې او تشریحې جملې وکاروئ او پوښتنې واضح کړئ
د خوښې ورکولو او استدالل څخه ځان وساتئ.
هڅه وکړئ چې له موضوع څخه دباندې ونه وځئ
د ګومان کولو یا دا چې ځان چمتو کوي چې نورو به څه ووایئ د دې پرځای په هغه څه تمرکز وکړئ
چې هغه یې وایي.
ویښ ،متمرکز او ځیر اوسئ.
د آرامتیا او فکر کولو لپاره وخت ورکړئ.
 .4.3.4تمرین :د عملي د بوخت کولو د مهارتونو عملي کول

توکي\:
چمتووالی\:
نوټونه\ :
د ډلې سایز :درې کسیزې ډلې
وخت ۱ :ساعت

 ښه ده چې پوه شو!

4

دغه تمرین باید د ډلې د تجریې او کچې سره سم عیار شي .لومړي الره کیدای شي د هغې ډلې لپاره چې د
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
ډلې ته درس ورکوئ چې د تجربو کچه یې ګډه وي ،کیداي شي چې دواړه الرې وړاندې کړې او د
موضوع خوښه ګډونوالو ته پریږدي.

لومړۍ الره:
 .1ډله په درې کسیزه ډلو وویشئ.
 .2هر کس ته یوه مختلفه دنده وکړئ :اوریدونکی ،ځواب ورکوونکی او کتوونکی

 4د  UNFPAمیانمار  PSSاو د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی له ټریننګ څخه اخستل شوی.
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 .3د ډلو څخه وغواړئ چې د یوې بې اغیزې موضوع په اړه د  ۱۰-۵دقیقو پورې بحث وکړي( .د
بیلګې په توګه :خواړه -اوس دوی کوم خواړه خوري؟ دغه خواړه د هغو خوړو سره چې دوی په
ماشومتوب کې خوړل څه توپیر لري؟)...
 .4دندې ورته وټاکئ:
 ځواب ورکوونکی باید د موضوع په اړه یوه شخصی کیسه ووایي
 اوریدونکی باید د ځواب ورکوونکي سره مرسته وکړي چې خپله کیسه په ډیره ښه ممکن
ډول ووایي.
 کتونکی د اوریدونکي او د تخنیکونو او د اوریدنکی او ځواب ورکوونکي د اشاره یې ژبې
په اړه یاددښتونو نیسي .همدارنګه هغه باید د «اوریدولو خنډونه» هم ولیکي.
 .5وخت په پام کې ونیسئ او ډاډ ترالسه کړئ چې هره ډله خپلې خبرې اترې د  ۱۰-۵دقیقې ورسته
دروي (کله چې وخت پای ته ورسید غږ وکړئ چې «ودریږئ»).
 .6کله چې خبرې اترې پای ته ورسیدې ،کتونکی باید خپلې کتنې د اوریدونکي سره په ګټوره توګه
شریکې کړي .همدارنګه ځواب ورکوونکی هم کوالی شي چې خپل فیډبک د خبرو اترو د څرنګوالي
په اړه ورکړي( ،څه شي له هغه سره د کیسې په ویلو کې مرسته وکړه؟ څه شي ستونزمن یا ګټور نه
وو؟)
د بیلګې په توګه« :تاسو خپله څوکۍ ډیره ښوروله ،چې ما ته یې دا احساس راکړو چې زه باید

خپله کیسه ډیره چټکه ووایم».

 .7ګډ ونوال باید خپلې دندې په هماغې ډلې کې سره بدلې کړي ،په دې توګه کوالی شي چې هر یو د
اوریدونکي ،ځواب ورکوونکي او کتونکي دندې ترسره کړي.
 .8د لنډې کرکتنې لپاره د ډلې د بحث په واسطه نتیجې الس ته راوړئ .تاسو کوالی شئ چې په الندې
ټکو بحث وکړئ.
 د اوریدنکي لپاره څه شی ترټولو ډیر سخت وو کتونکي څه شي د معمولو غلطیو په ډول وکتل کله چې ځواب د ورکوونکی څخه الرښودې پوښتنې کیدلې د پرانستو پوښتنو په پرتله  ،کلهچې اوریدونکي انګیرنه کوله څه احساس یې کاوه....
بیرته د فعاله اوریدلو مهارتونو او د اوریدلو خنډونو ته مراجعه وکوئ.
دویمه الره
د دغه تمرین کړنالره د لومړۍ الرې په څیر ده.
خو بیا هم ،د یوې بیطرفه موضوع د بحث پرځای ،ګډونوال داسی تمثیل کوي چې:
 ځواب ورکوونکی د ژوندي پاتې شوي دنده تمثیلوي اوریدونکی د یو داسی کس په توګه تمثیل کوي چې په مسلکی وضعیت کې دی (نرس ،قابله،ډاکټر ،رواني ټولنیز مشاور ،د ټولني کارکوونکي)... ،
 کتونکی د لومړي الرې په توګه دنده ترسره کوي .سربیره پردې هغه باید د مرکهکیدونکي\ژوندي پاتې شوي باندې د اوریدونکي د پوښتنو په اغیزو هم پام وکړي.
«اوریدونکي وویل چې ژوندي پاتې شوي باید مالمت نه شي – ژوندي پاتې شوي
بیلګه:

ډیر آرامه ښکاریده».

«ترکومه وخته چې آرامتیا وه ،اوریدونکی هڅه وکړه چې یو ه پوښتنه وکړي –
ژوندي پاتې شوی د خپلې کیسې مهمې برخې پریښودې».
-

همدارنګه کتوونکی باید وګوري چې د «په ژوندي پاتې شوي –تمرکز » مهارتونه څنګه
تطبیقږي.
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بلیګه:

 «اوریدونکی الرښوونه ونکړه خو غوږ یې نیولی وو او معلومات یېورکړل».
 «اوریدوکي ژوندي پاتې شوي ته چانس ورکړ چې د دوه الرو څخهکومه یوه خوښه کړي».
 « -اوریدونکي د ژوندي پاتې شوي د موافقې په اړه پوښتنه وکوله».

 ښه ده چې پوه شو!


که چیرې تاسو دویمه الره خوښه کړئ:
 oکه چیرې هغوی خپله یوه موضوع خوښه کړه چې عملی تمرین پرې وشي ،ډاډ
ترالسه کړئ چې د ګډونوالو رازساتنه (محرمیت) وساتل شي .هغه ګډونوال چې د
ژوندي پاتې شوي تمثیل کوي ویې هڅوی چې خپل نوم په تمثیل کې و نکاروي
ترڅو په تمثیل کې ډیر واټن راشي.
 oځان ډاډه کړئ چې د ډلې مناسبه وروستۍ ارزونه ( )debriefingکوی 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.

 .4.3.5تمرین د خبرواترو وکړه مکړه
توکي :انډکس کارټونه ،یو توپ
چمتووالی ۱۲ :انډکس کارټونه چمتو کړئ ،په هر کارټ باندې یو وکړه یا مکړه ولیکئ (نوټ وګورئ).
نوټونه ۴.۳.۵ :د خبرو اترو وکړه مکړه
د ډلې سایز :درې ډلې
وخت ۴۵ :دقیقې
 .1ګډونوال په درې ډلو وویشئ .هغه  ۱۲انډکس کارټونه مو چې چمتو کړې وو ،وویشئ ،په هر یوه یې د
خبرواترو (مرکې) وکړه یا مکړه لیکل شوي .هرې ډلې ته  ۴کارټونه ورکړئ ( ۴.۳.۵نوټ وګورئ).
 .2هرې ډلې ته ووایاست چې د ټولګې یو کنج ته والړ شي؛ یو توپ د ټولګي په منځ کې کښیږدئ.
 .3د چمتووالی د یو څو دقیقو څخه وروسته ،د هرې ډلې څخه وغواړئ چې یو کارټ ،د تمثیل په  ۳۰ثانیو
کې ولولي ،یا په نوښتګره الره (لکه رسمول .)...هغوی باید یواځي د کارټ جمله ولولي او نه د وایي چې
دا وکړه ده او که مکړه.
 .4هرکله چې یو وکړه\مکړه لوستل کیږي ،بله ډله باید فکر وکړې چې معنی یې څه ده .کله چې هغوي په
ځواب پوه شي ،یو کس باید د ټولګي منځ ته منډه کړي ،توپ د واخلي او ځواب د په زوره ووایي .هغه
څوک چې ځواب یې ورکړی باید تشریح کړي چې دا ولي وکړه یا مکړه ده.
 .5ټول کارټونه ولوئ ،کومه ډله چې په پای کې ترټولو ډیر صحیح ځوابونه لري د وکړه یا مکړه لوبه ګټي.
 ۴.۳.۵ .6نوټ وویشئ .ټول وکړه او مکړه په لنډ ټول بیان کړئ او د ګډونوالو څخه وپوښتنئ چې آیا نورې
بیلګې یې شته چې په کارټونو کې ترې یادونه نه وی شوي.

دویمه برخه :د روغتیایی مسلکی کارکوونکو تمرین
 .4.4تمرین د «په ژوندي پاتې شوي –تمرکز» تمرین .روغتیایې پاملرنه
توکي :انډکس کارټونه ،کاغذ
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چمتووالی:تاسو کوالی شي چې وضعیت د تشریح لپاره هره یوه سناریو وکاروئ.
نوټونه :تمرین د «په ژوندي پاتې شوي –تمرکز» تمرین .روغتیایې پاملرنه
د ډلې سایز :ټوله ډله ،درې کسیزې ډلې
وخت ۲ :ساعتونه
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څلورم ماډیول :د خبرواترو او په ژوندي پاتې شوي -د تمرکز مهارتونه

د ګډونوالو الرښود
 ۴.۱درس ۴.۱.۲ -نوټ :په ژوندي پاتې شوي -تمرکز مهارتونه
په ژوندي پاتې شوي –تمرکز مهارتونو په کارولو سره د ژوندي پاتې شوي سره د مرستې الرښود اصول په
عمل کې تطبیق کیږي.
الندې د الرښودو اصولو او د ژوندي پاتې شوي-تمرکز د اړونده مهارتونو یو لنډه کتنه
الرښود اصول
په ژوندي پاتې شوي -تمرکز مهارتونه
 د ژوندي پاتې شوي خوندیتوب په پام کې ونیسئ.
 .1د ژوندي پاتې شوي\قرباني
 oتل د هغو امنیتي خطرونو څخه باخبره اوسئ چې کیدای
فزیکي خوندیتوب ډاډمن کړئ.

شي ژوندي پاتې شوي ورسره د جنسیت په بنسټ
تاوتریخوالی څخه وروسته یا یې په بهیر کې مخامخ شي.
ټولې خبرې اترې ،ارزونې او مرکې په یو خوندي ځای
کې ترسره کړئ.
 oهڅه وکړئ چې د خپل مقام د اجازې سره سم د ژوندي
پاتې شوي خوندیتوب وڅیړئ (آیا ژوندي پاتې شوي یو
خوندي ځای لرې چې هلته والړ شي؟ آیا ژوندي پاتې شوي
به د تیري کوونکي سره مخامخ شي؟) د ژوندي پاتې شوي
سره په ګډه یوه ارزونه ترسره کړئ.
 oد ژوندي پاتې شوي لپاره د لیږلو له ټولو الرو څخه ځان
خبر کړئ.
 oکه شونې (ممکنه) وي ،د ژوندي پاتې شوي د خوندیتوب د
ډاډمن کولو لپاره عملي کار وکړئ (د نورو سکټورونو په
راښکیلولو سره).

 .2رازساتنه تضمین کړئ

 راز ساتنه (محرمیت) ډاډمن کړئ:
 oد ژوندي پاتې شوي کیسه د نورو سره مه شریکوئ .که
تاسو له مسلکی کسانو سره د معلوماتو شریکولو ته اړتیا
لری ،د بیلګې په توګه د لیږد لپاره ،تاسو هغه وخت دا کار
کوالی شئ چې ژوندي پاتې شوي پوه شي چې دلیل یې څه
دي او مخکې له هغې مواقفه وکړي.
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 .3کله چې د جنسیت په بنسټ
تاوتریخوالي د مخنیوي یا
غبرګون په اړه ترټولو وړ
کړنالرو په اړه تصمیم نیسئ ،د
ژوندي پاتې شوي\قربانیانو هیلو،
حقوقو ،او وقار ته درناوی وکړئ
او د ماشوم ترټولو ښه په زړه
پورې والی په پام کې ونیسئ.

 د ژوندي پاتې شوي هیلو ،اړتیاوو او ظرفیتونو ته درناوی
وکړئ:
 oهر عمل چې ترسره کوی باید د ژوندي پاتې شوي د هیلو،
اړتیاوو او ظرفیتونو په واسطه یې الرښونه وشي.
 oډاډ ترالسه کړئ چې ژوندي پاتې شوي خپلو معلوماتو ته
السرسی ولری :طبی ،رواني-ټولنیزې اړتیاوې او
همدارنګه د اړتیا وړ توکو او قضایی سیسټم ته.
 oد ژوندي پاتې شوي ځواک او ظرفیتونو ته د هغې پیښې
سره په مقابله کې درناوی وکړئ چې هغه\ې ته پیښه شوې
ده.
 oوروسته له دې چې ژوندي پاتې شوي ته د مرستې او لیږلو
د ټولو الرو په اړه معلومات ورکړل شول ،هغه حق لري
چې ځانته هغه الره انتخاب کړې چې خوښه یې وي.
 oد ماشومانو لپاره د هغوي ترټولو ښه په زړه پورې والی
باید په لومړی سرکې په پام کې ونیول شي او ماشومان
باید وکوالی شي چې په هغو تصمیمونو کې ونډه واخلي
چې د دوي په ژوند پورې اړه لري .خو بیا هم لویان باید د
ماشوم عمر او ظرفیت د هغوي هیلو ته د درنښت ورکولو
پرمهال په پام کې ونیول شي.

 د ژوندي پاتې شوي د وقار سره چلند
 oداسي څرګنده کړئ چې تاسو په ژوندي پاتې شوي باور
لرې ،چې د کیسې په اړه ترې پوښتنې نه کوي یا هغه نه
مالمتوئ او تاسو د هغه\ې محرمیت ته درناوی کوئ.

 مرستندویه چلند ډاډمن کړئ
 oژوندي پاتې شوي ته احساساتي مرسته برابره کړئ .د
ژوندي پاتې شوي اندیښنو او کیسې ته له ځانه ،همدردې،
پوهاوي او هیله څرګنده کړئ.
 oد پاملرنې چلند وساتي ،پرته له دې چې تاسو کوم ډول
اقدامات ترسره کوئ.
 معلومات برابر کړئ او هیلې یې اداره کړې.
 oژوندي پاتې شوي ته د شته خدماتو او د هغو د کیفیت په
اړه معلومات برابر کړئ ،ترڅو هغوی وکوالی شي چې د
هغې مرستې او مالتړ لپاره چې دوی ورته اړتیا لري
خوښه وکړي.
 oوګورئ چې ژوندي پاتې شوي په ټولو معلوماتو پوره پوه
شوی او که نه او که چیرې اړتیا وي د معلوماتو وړاندې
کول د ژوندي پاتې شوي د شته ظرفیت سره سم عیار
کړئ.
 oله دې حقیقت څخه خبر اوسئ ،کله چې یو ژوندي پاتې
شوی خپله کیسه تاسو ته افشا کوي هغوی په تاسو باور
لري او کیدای چې له تاسو څخه د مرستې لوړه توقع
ولري.
 oتل د خپلې دندې او مرستې او مالتړ د ډول په اړه چې
ژوندي پاتې شوي ته یې وړاندې کوي صاف او روڼ
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اوسئ.
 oهیڅکله داسې وعدې مه کوي چې پوره کوالی یې نشئ.
 oتل ژوندي پاتې شوي مناسبو خدماتو ته راجع کړئ.
 oهمدارنګه د هغه څه چې کوالی شئ محدودیتونو ته یې هم
درناوی وکړئ.

 لیږل (راجع کول) او ورسره ملګرتیا ډاډمنه کړئ:
o

o
o
o

 .4نه تبعیض ډاډمن کړئ

ځان ښه ډاډه کړئ چې د لیږلو له الرو او د شته خدماتو او
د هغو د کیفیت او خوندیتوب څخه ښه خبر یاست (طبي،
رواني-ټولنیزې ،اقتصادي ،قضایي)
د دغو الرو په اړه ژوندي پاتې شوي ته معلومات ورکړئ.
ډاډ ترالسه کړې چې ژوندي پاتې شوي مناسبو خدماتو ته
السرسی لري.
د ژوندي پاتې شوي سره د ملګري لیږل د دغه بهیر په
اوږدو کې په پام کې ونیسئ – ترڅو یو داسي څوک
ورسره وي چې مرسته ورسره وکړي ،د باور وړ وي او
مختلفو خدماتو ته د تلو د بهیر ورته معلوم او ملګرتیا
ورسره وکړي.

 د هر ژوندي پاتې شوي سره په د وقارساتلو او احترام په ډول
پرته له دې چې د هغه\ې جنس ،نصب ،قوم ،ملیت یا د پیښې
څرنګوالي په پام کې ونیول شي ،چلند وکړئ.
 oد ټولو ژوندي پاتې شویو سره یو انډول چلند وکړئ.
 oد ژوندي پاتې شوي د تاریخ او نصب په اړه ګومانونه مه
کوئ.
 oد 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.

 په ژوندي پاتې شوي –تمرکز مهارتونه مهم دي:
 oژوندي پاتې شوي د نور زیان څخه وساتي.
 oد ژوندي پاتې شوي لپاره فرصت برابروي ترڅو د خپلو اندیښنو په اړه پرته د فشار څخه خبرې
وکړي (که هغوی توقع درلوده دا به هغه\ې ته پیښ شوي وو).
 oد ژوندي پاتې شوي سره د انتخاب او مرستې په لټون کې مرسته وکړئ ،که هغوي وغواړی.
 oد هغې ویرې سره مقابله چې ژوندي پاتې شوی یې د منفی غبرګونونو(د ټولنې یا کورنۍ څخه
یې) یا د تیرې له کبله د مالمتیدو له کبله لري.
 oد ژوندي پاتې شوي لپاره د بنسټیزې رواني-اجتماعي مرستې برابرول.
 oژوندي پاتې شوي ته د کنټرول بیرته ورکول چې د تاوتریخوالی په بهیر کې یې له السه ورکړئ
وو.
د خبرولو او الرښودلو ترمنځ توپیر:
الرښودنه په دې معنی ده چې یو کس ته ووایئ چې د ستاسو په فکر څه او څنګه باید وکړي .دا په دې معنی هم
ده چې خپل نظر یو کس ته ورکړې .الرښوونه کوله په ژوندي پاتې شوي-تمرکز کې نه راځي ،ځکه تاسو نه
پوهیږي چې آیا هغه ته سم نصیحت کوئ او که نه .د په ژوندي پاتې شوي – تمرکز چلند تطبیق د ژوندي پاتې
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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هغه\هغې سره مرسته نه کوي چې خپلې الرې تعقیب او وپیژني .که تاسو هغوی ته ووایاست چې څه باید
وکړي ،نو ژوندي پاتې شوي ښایې فکر وکړي چې تاسو هغوی ته غوږ نه دی ایښودلی.
د معلوماتو ورکول یو کس ته حقایق ویل کیږي چې په دې توګه هغه کوالی شي چې د هغه څه په اړه چې څه
باید وکړي ،باخبره تصمیم نیسي .معلومات ورکول په ژوندي پاتې شوي-تمرکز کې شاملیږي ،ځکه ژوندي پاتې
شوي پیاوړی کوي چې په خپله خوښه کنټرول ولري .همدارنګه څرګندوی چې تاسو د ژوندي پاتې شوي او د
هغه انتخاب او قضاوت ته په درنه سترګه وګورئ .معلومات باید د کس د عمر او ظرفیت سره سم وي.

 ۴.۲درس ۴.۲.۱ -نوټ :رازساتنه ،د انتخاب حق او موافقه
رازساتنه ،د انتخاب حق او موافقه د په ژوندي پاتې شوي –تمرکز د مهارتونو پرکنډه عناصر دي.
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راز ساتنه (محرمیت)


د هر چا لپاره چې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی د قرباني سره چلند کوي ،د محرمیت یا راز ساتل په دې
معنی ده چې تاسو د ژوندي پاتې شوي هیڅ معلومات(تاریخ ،پیژندنه )...د هیچا سره پرته د ژوندي پاتې
شوي د اجازې څخه نشي شریکوالی.



همدارنګه رازساتنه په دې معنی هم ده چې هیڅوک پرته د صالحیت لرونکو روغتیایي کارکوونکو څخه
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،
دولتي مقاماتو یا حتی د ژوندي پاتې شوي د کورنۍ له غړو یا مراقبت کوونکو سره پرته د ژوندي پاتې
شوي د اجازې څخه شریکیدالی نه شي.



د رازساتنه د دې ډاډ ورکوي چې ژوندي پاتې شوي د نور تهدید\ تاوتریخوالی سره د مرستې لټولو په پایله
کې نه مخامخ کیږي.



رازساتنه یو مهم عنصر دی چې د ژوندي پاتې شوي د خوندیتوب د احساس د زیاتیدو المل کیږي؛ کله چې
پروګرامونه محرمیت ساتي ،ډیري ژوندي پاتې شوي کله چې د پیښې په اړه راپور ورکوي ځان ډیر آرامه
احساسوي ،له دې کبله دوی د مرستې په لټه کې کیږي.5



کله چې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی د خدماتو پروګرامونه راز ساتنه ماته کړي ،یا کله چې روغتیایی
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
السونو ته ورشي ،پایلې یې ویجاړیږ .کله چې محرمیت یا راز ساتنه له منځه والړه شي ،دواړه هم ژوندي
پاتې شوي او هم پاملرنه کوونکي د زیان له خطر سره مخامخ کیدای شي.

ممکنه استثناګانې:6





د ماشوم څخه ناوړه ګټه اخستنه یا بې پروایي
 oکیدای تاسو د ماشومانو څخه د ناوړه ګټې اخستنې یا بې پروایۍ د شکمنو پیښو د راپور
ورکولو دنده ولري .په دغه حالت کې د ماشوم خوندیتوب د رازساتنې څخه ډیر مهم
دی.



بیړني یا د ژوندي پاتې شوي ګواښوونکي حالتونه
 oپه هغو حالتونو کې چې د ژوندي پاتې شوي یا د نورو ژوند په خطر کې وي ،تاسو باید
معلومات افشا کړې او عمالً الس په کار شئ (د بیلګې په توګه که یو کس ځان وژنه
کوي یا د نورو د زیانمن کولو جدي ګواښ ښکاره کړي).

د روغتیایی پاملرنې کارکوونکي یا رواني –ټولنیز سالکاران کوالی شي چې د یوې پیښې په اړه د خپلو هم
مسکانو سره معلومات شریک کړې تر څو د تخنیکی الرښووني وکړي یا د سوپروایزرې په زمینه کې .دا
د رازساتنې نقض نه دي .دا باید ژوندي پاتې شوي ته د مشورې په پیل کې تشریح شي.

 ،) ۲۰۰۱( UNHCR 5څنګه الرښوونه وکړو :په الیبیریا کې د جنسي او جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی پروګرام.
www.rhrc.org/pdf/h2g008.pdf.
 6د  RHRCکنسرسیوم ،د خبرواترو د مهارتونو روزنیز کتاب – د آسانچاري الرښود ۱۹ ،پاڼه
http://www.rhrc.org/resources/gbv/comm_manual/comm_manual_toc.html
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موافقه – د معلوماتو افشا کول
 د موافقې غوښتل د ژوندي پاتې شوي څخه د هغه په اړه د معلوماتو د نورو سره د شریکولو اجازې ته وایي
(لکه د لیږلو د تنظیم لپاره یا د ادارې کره کتنه) = موافقه
 او یا هم د عملې ګام د پورته کولو لپاره (د بیلګې په توګه ،د لیږد تنظیمول یا د طبې معاینی پیل کول =)7د
معلوماتو افشا کول).
 په هیڅ حالت کې باید په ژوندي پاتې شوي باندي د کومې معاینې ،خبرواترو ،ارزونې ،مرکې یا بل اقدام چې
د ځان نارام احساسوي ،د موافقې لپاره پرې فشار وانچول شي .یو ژوندي پاتې شوي کوالی شي هرکله چې
تصمیم ونیسي یو اقدام ودروئ (لکه د طبې معاینې په بهیر کې).
 روغتیایی کارکوونکي ،همدارنګه د بشري حقوقو کارکوونکي ،څیړونکي او نور د موافقې فورم کاروي .د
دغه فورم په السلیک کولو سره ژوندي پاتې شوي د فزیکې معاینې ،درمل ترالسه کولو ،له نورو سره د
معلوماتو د شریکولو خپله موافقه او یا هم نه موافقه په رسمي توګه ترسره کوي .په فورم کې په څرګند ډول
راغلي چې معلومات څه ډول کارول ،ذخیره او توزیع کیږي.
 که چیرې یو ژوندي پاتې شوي د معلوماتو د شریکولو سره موافقه ونه کړي ،نو غیرپیژندوکی معلومات
کیدای شي د نورو ادارو سره شریک شي8
 موږ د باخبره موافقې په اړه خبرې کوو ،ځکه نو ژوندي پاتې شوي باید په بشپړه توګه مخکې د موافقت
څخه په هغه څه ښه پوه شي چې موافقه ورسره کوي ،هغه ته باید لومړی د مالتړ یا مرستې د ټولو شته
السرسیو په اړه معلومات ورکړل شي .ژوندي پاتې شوي ته باید پرته د ټولنې د کارکونکي  ،د روغتیایی
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.
 د ماشومانو په قضیه کې د باخبره موافقې غوښتنه معموالً د والدینو یا قانوني ولي او ماشومانو څخه ترالسه
کیږي.

د باخبره موافقې عناصر








د انتخاب


ژوندي پاتې شوي ته ووایاست چې هغه\ې ته څه پیښیدونکي دي.
هغه\ې ته د یو اقدام ګټې او خطرونه تشریح کړئ (طبي درملنه ،مرکه)...
هغه\ې ته تشریح کړئ چې حق لري چې د مداخلې هره برخه لږه یا رد کړي.
تشریح کړئ چې په هیڅ برخه کې فشار نه راوستل کیږي.
تشریح کړئ چې که چیرې ژوندي پاتې شوي و نه غواړي چې د پیښې په اړه مرکه وکړي ،دا
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.
ژوندي پاتې شوي ته د جبري راپور ورکولو په اړه معلومات ورکړئ.
ژوندي پاتې شوي ته معلومات ورکړئ چې د هغه\ې په اړه معلوماتو به په ټیم کې تربحث الندې
ونیول شي.
ځان ډاډه کړئ چې ژوندي پاتې شوي باید په هغه څه پوه شوي وي چې تاسو ورته وویل.
حق9

د انتخاب حق په ځانګړې توګه مهم دی ځکه ژوندي پاتې شوي ته د بیرته کنټرول او پیاوړتیا احساس
ورکوي ،چې هغه\ې د پیښې پرمهال یا د ګڼو پیښو یا روان تاوتریخوالی په صورت کې د وخت په تیریدو
سره یې له السه ورکړی وو.

 7که چیرې یو کس د  ۱۸کلونو څخه کوچنی وی یا د په موافقه د پوهیدو یا د باخبره موافقې د ورکولو وړتیا و نلري (لکه کله چې
ژوندي پاتې شوي معیوب وي) ،د والدینو ،ساتونکو یا د کورنۍ له غړي څخه د موافقي غوښتنه کیږي.
 .) ۲۰۰۳( UNHCR 8د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی د مهاجرینو ،بیرته ګرځیدونکو او په داخل کې بیځایه شویو په مقابل کې .د
مخنیوي او غبرګون الرښودونه.
 9د روغتیا نړیواله اداره\د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ ( .)۲۰۰۵( )WHO/UNHCRد جنسي تیري د ژوندي
پاتې شوي کلینیکی درملنه ۳ .مخ
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په ژوندي پاتې شوي باید زور یا فشار را نه وړل شي ترڅو هره درملنه ،معاینه یا بل اقدام د دې د خوښی
خالف تحمیل کړي .د روغتیایی پاملرنې ،مشورې ،قانوني مرستې او د نور اقداماتو تصمیمونه فردي دي
او یواځي په خپله ژوندي پاتې شوي یې نیولی شي یا د ماشومانو په قضیه کې ماشوم او والدین یې یا یې
قانوني ولي (ساتونکي) تصمیم نیسي.10
په دې زمینه کې دا مهمه ده چې ژوندي پاتې شوي مناسب معلومات الس ته راوړي ترڅو اجازه ورکړي
چې په خپله یوه باخبره خوښه یا موافقه ورکړي.
همدارنګه ژوندي پاتې شوي حق لري چې تصمیم ونیسي چې د معلوماتو  ،معاینې یا نور خدماتو د ترالسه
کولو پرمهال څوک ورسره وي .د هغوي انتخاب ته باید درناوی وشي.

اخالقي او د خوندیتوب دلیلونه
الندې اصول باید د روغتیایی پاملرنې د وړاندې کوونکو په ټولو تصمیمونو او افعالو کې په پام کې ونیول شي،
که د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی ترسره شوي وي او یا هم یواځي مظنون وي.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

هیڅکله خپل ناروغ بې مرستي مه پریږدئ .د مرستې سپمول د یو چا څخه چې درملنې
ته اړتیا لرې د اسالم د الرښوونو او د اسالمی طبی اخالقي مقرراتو په خالف دي.
د ژوندي پاتې شوي \قرباني یا د هغو چې د هغه\ې سره مرسته کوي ،فزیکی خوندیتوب
باید د ټولو هڅو په مرکز کې واقع وي.
د ماشومانو خوندیتوب او هوساینه (ممکن د شاهد څخه ناوړه ګټه اخستنه) باید د لومړنۍ
لومړیتوب په توګه په پام کې ونیول شي .تصمیمونه او اقدامات باید د ماشوم د غوره په
زړه پورې والي په پام کې نیول سره سم تر سره شي.
د ناروغ د پیژندنۍ ،طبي ریکارډونو او د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی اړونده تجربي
باید د طبی کارکوونکو لخوا تل محرم وساتل شي.
روغتیایی کارکوونکي باید د ناروغ هیلو ،حقوقو او وقار ته تل درناوی وکړي.
د روغتیایی خدماتو وړاندې کوونکي باید تل د ناروغ انتخاب یا خوښه درنه وګڼي او
مالتړ یې وکړي.
د روغتیایی خدماتو وړاندې کوونکي باید د ټولو ناروغانو درملنه په غیرقضاوتي ،زړه
سواندۍ او درک شوي الره ترسره کړي.
د روغتیایی خدماتو وړاندې کوونکي هیڅکله باید له ناروغ سره د توکم ،جنسیت ،دین،
پانګې یا نورو ټولنیزو فرهنګی او اقتصادي فکټورونو په بنسټ تعصب ونکړي.
د ناوړه ګټې اخستلو د اړیکو پریښودل یو له هغو انتخابونو څخه دي چې د جنسیت په
بنسټ تاوتریخوالی قرباني یې غوره کوي ،خو بیا هم د روغتیایی خدماتو وړاندې
کوونکو له خوا باید پرې تحمیل نه شي.
د روغتیایی خدماتو وړاندې کوونکي باید خپلې ترټولو ډیرې هڅې د رنځ اخته شویو(یا
ممکن د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی په رنځ اخته) ناروغانو لپاره د محرمیت په
برابرولو کې ولګوي.
د روغتیایی خدماتو وړاندې کوونکي باید روغتیایی مرکز ته د خوندیتوب او داخلیدو
الرې و پیژني او اړینه ده چې ځان ډاډه کړي چې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی قرباني
روغتیایي مرکز ته خوندی السرسی لري.

 10په اسنادو کې به د ژوندي پاتې شوي اصطالح ذکر کیږي .د ماشومانو او موافقې په قضایاوو کې دغه اصطالح هم په خپله ماشوم
او هم یې په والدینو یا قانونو ولي باندې اطالق کیږي.
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 ۴.۲درس  ۴.۲.۲-نوټ :سم او ناسم (صحیح او غلط)
.1
.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

د ټولنی روغتیایی کارکوونکی کوالی شی چې د ژوندي پاتې شوي د کورنۍ له نږدې غړي څخه وغواړي
چې د هغه\ې پاملرنه پرته له دې چې ژوندي پاتې شوي خبر کړې ترسره کړي.
ناسم (هغه نشي کوالی چې پرته د اجازې غوښتلو څخه د کورني غړی خبر کړي)
یوه ښوونکې کوالی شې خپلې یوې زده کوونکې ته ووایې چې دا غوره ده چې الړه شي او د یو سالکار
سره د هغه حالت په اړه چې دا ورباندې اخته ده خبرې وکړي.
ناسم (هغه کوالی چې د انتخاب په اړه هغې ته معلومات ورکړي ،خو نشي ویالی چې دا به غوره
وي).
یو روغتیایی کارکوونکی کوالی شي چې د هغو ښځو په اړه عمومی احصایه چې د جنسیت په بنسټ
تاوتریخوالی (د تاوتریخوالي د مختلفو ډولونو په شمول چې کیدای شي پیښ شي) په اړه ورسره سالوې
(مشورې) شوې ،پرته د ژوندي پاتې شوي د موافقې څخه وساتي.
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
وکړي ،په چا د دعوا کولو او د قضایی قضیې د پیل حق له السه ورکوي.
ناسم (یو ژوندي پاتې شوي کوالی شي چې خپل فکر بدل کړي او په هر وخت کې د دعوا تصمیم
نیولی شي ،نو وروسته په تحقیق هغه اړتیا لري چې موافقه وکړي او بیان ورکړي).
یوه ژوندي پاتې شوې کوالی شي چې د یوې نرسې څخه طبې درملنه ترالسه کړي ،پرته له دې چې طبې
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
دا مهمه ده چې ځان ډاډه کړو چې هغه د ټولو شته آسانتیاوو یا الرو څخه په بشپړه توګه خبره
شوې ده).
یو سالکا ر کله چې غواړي د ژوندي پاتې شوې په اړه د خپل څارونکي (سوپروایزر) سره خبرې وکړي،
اړ دی چې د ژوندي پاتې شوي څخه اجازه ترالسه کړي
سم (که چیرې مشاور مخکې هیڅکله هم ژوندي پاتې شوي ته نه وي ویلي چې هغه بې نومه قضیې
د خپل څارونکي سره شریکوي).
ناسم ( که چیرې مشاور د ژوندي پاتې شوي سره د څارنې او په دې اړه ،چې کوم معلومات به
شریک کړي ،مخکې بحث کړی وی).
دا غوره ده چې ژوندي پاتې شوي ته د امکان د شتون په اړه ونه ویل شي ،پولیسو ته بیان ورکړي ،که
چیرې دا ډیره خفه وي
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).
یو ه ښځه وروسته له هغې چې میړه یې وهلې ده راځي ،د هغې ټپونه شدید ښکاري او تاسو د هغې د ژوند
په اړه ویره لرئ .هغه نه غواړي چې تاسو پولیسو ته والړ شي ،له دې کبله تاسو هیڅ نشئ کوالی.
ناسم (که وضعیت داسی وي چې د ژوندي پاتې شوي لپاره د ژوند ګواښ وي ،تاسو پولیس ته تلالی
شئ).
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 ۴.۳درس ۴.۳.۳ -نوټ :د فعالې اوریدنې تخنیکونه او د اوریدو خنډونه
د فعاله اوریدنې تخنیکونه:11

 د معلوماتو ورکول (زه  .............او دا هغه څه دي چې زه یې د تاسو لپاره ترسره کوالی شم).
 د پراخو پوښتنو کول (د څه په اړه غواړئ چې خبرې وکړئ؟ آیا کوالی شي ماته ووایاست چې څه
ورپیش شوي دي).
 د پرانستو پوښتنو کول
 د شخص هڅول تر څو هغه څه چې پیښ شوي پرته له دې چې زور پرې راوستل شي تشریح او روښانه
کړي (په رښتیا سره ستاسو مطلب څه دی؟ ،دا کله پیښ شول؟ ،کوالی شئ چې بیا یې راته تشریح

کړئ؟ ،په ....سره ستا مطلب څه دی؟)

 هڅه وکړئ چې کیسه په پړاونو کې راشي (څه شی دغه ټکې ته د راتلو المل شول؟«ځکه داسي پیښ
شول»)
 په خبرو اترو کې آرامتیا ته وخت ورکړئ

 داسي څرګندول چې تاسو د هغه شخص کیسه منئ («هو» آه ها» ،هغه څه چې تاسو وایي زه یې
اورم»)...
 اعمالو ته توجه کول د هغه اوریدلو لپاره د بنسټ په توګه او د مراجعه کوونکي څارنه .مراجعه کوونکي
ته ښه توجه تاسو ته داسي وضعیت درکوي چې د هغه شفاهی او هم یې غیرشفاهی پیغامونو ته غوږ
ونیسئ.
ګڼ شمیر الرې شته چې په هغو کې تاسو څرګندوالی شي چې مراجعه کوونکي ته ځیر (متوجه) یاست.
 oد ناستې وضعیت
أ.

ستاسو وضعیت باید پرانستی وي ،په دې توګه تاسو هغوی ته سیګنال رسوئ چې تاسو غواړئ له
مراجعه کوونکي سره بوخت شئ .خپل السونه د خپلې ټټر په مخکې یو پربل مه ایږدئ.

ب .د مراجعه کوونکي سره مخامخ کښینئ ،په متمرکز ډول کښینئ ،په خپله څوکۍ کې شاته تکیه مه
کوئ.
ج .په لوړه څوکۍ مه کښینئ لکه څنګه چې ستاسو مراجعه کوونکی دی حتی د میز ترشا
 oد سترګو تماس
أ.

د مراجعه کوونکي سره د سترګو مستقیم تماس وساتئ خو سترګې په کې مه خښوئ .د سترګو
تماس باید د دې لپاره وکاروئ چې خپل شته والی څرګند کړئ .طبیعی اوسئ او خپل په زړه
پورې والی مراجعه کوونکي ته په خپل طبیعی ډول ولیږدوئ.

 oد څیرې حالت
أ.

کله چې هغه څه وایي مراجعه کوونکی تاسو او ستاسو غبرګون ته څارو وې ،له دې کبله
باید د هغو معلوماتو څخه خبر اوسئ چې ستاسو د څیرې حالت یې بیانوي.

 11د غږ پورته کول .د کورنۍ تاوتریخوالی بیافکر کول :د ټولنې د فعالیتونو لپاره یوه روزنیز بهیر = د آسانچاري الرښود.
روزنیزکتاب .د  RHRCکنسرسیوم ،د خبرواترو د مهارتونو روزنیز کتاب – د آسانچاري الرښود،
http://www.rhrc.org/resources/gbv/comm_manual/comm_manual_toc.html
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ب .څیره مو باید د هغه څه سره چې وایی سمون ولري.
ج .همدارنګه تاسو کوالی شئ د هندارې په څیر د مراجعه کوونکی څیره د خپلې سره پرتله
کړئ! پریږدئ چې مراجعه کوونکی خپله اندیښنه ستاسو په څیره کې وویني ،چې تاسو هم

د هغوي د درد څخه احساس لري چې کیدای شي هغوی د دا ډول احساساتو څخه
خالصیدو ته السرسی ومومي.
 د مننې ورکول (« دا زړه ورتوب غواړي چې ماته خپله کیسه وایئ»)
 د هغه څه په اړه چې وینئ یا یې اورئ فیډ بک ورکړئ ،له هغه څخه پوښتنه وکړئ ترڅو دغه کتنې

تائید کړي (« ما ولیدل چې ته په خپله څوکۍ کې خوځیدلې ....څه خبره ده؟» ،ستاسو عضالت شخ
ښکاري ...د څه په اړه فکر کوي؟« ،زه ګورم چې تاسو ژاړئ ... ،څنګه احساس کوئ؟)..

 هغه شخص چې څه وایی د هغو بیاځلی ویل یا بیانول ،ترڅو وګورئ چې تاسو په بشپړه توګه د هغوی
په معنی پوه شوي یاست (« زه داسی پوه شوم چې همدا اوس تاسو ځان بې مرستې احساسوئ»« ،تاسو

ذکر کړل چې زړه مو مات شوی دی»).

 انعکاسی احساسات (« داسی ښکاري چې تاسو د غصې احساس کوئ»)
 پلټنه («کوالی شي چې په دې اړه را ته نور څه ووایئ؟»)
 د احساساتي مرستې وړاندیز («زه پوه شوم چې تاسو د ډیر خفګان احساس کوئ)»...
د اوریدو خنډونه

 د محرمیت یا کافی ځای نشتوالی ( د غالمغال څخه ډکه خونه ،د نورو خلکو په واسطه مداخله)
 د الرښودو پوښتنو کول (آیا تاسو د امیدوارۍ په اړه اندیښنه کوئ؟)
 د ولې پوښتنو کول :دا ډول پوښتنې معموالً ځواب ورکوونکي په دفاعی حالت کې پریږدي او کیدای شي
چې لکه تور لګول ښکاره شي( .ولی تاسو یو چا ته ونه ویل؟ ولې هلته والړې؟)
 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.

 د نامناسبه بدنې ژبې کارول یا د خپلو بدني حرکاتو څخه بې خبرې (د غږ قوت ،له سړی څخه لرې کتل،
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
وانګیري( .فکر کول چې :دا د هغې ګناه وه ،فکر کول چې هغه به یوه فاحشه وي ،تاسو څه توقع

لري؟)...

 د خپل ځان سره خبرې کول پرځای د دې چې هغې ته غوږ ونیسئ ،یا د خپلو احساساتو په بنسټ
غبرګون ښکاره کول ،پرځای د دې چې د ویونکي په خبرو تمرکز وشي «( .دا ډول پر ماهم یو پیښه

شوې وه ،کله چې تاسو ماته دا خبره کوي زه ډیره په غصه کیږم»).

 د هغه شخص سره نامناسبه تماس
 او داسی نور
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 ۴.۳درس ۴.۳.۵ -نوټ :د خبرواترو وکړه او مکړه.
وکړه

مکړه

رازساتنه ډاډمنه او ورته احترام وکړئ:

په ژوندي پاتې شوي فشار مه اچوي چې د پیښې
جزئیات ووایي:

که یوه ښځه یا ماشوم وایی چې مرستې ته اړتیا لري،
هڅه وکړئ چې دغه خبرې اتري په داسی یو ځای هیڅکله د هغه څه چې پیښ شوي د کیسې د جزئیاتو په
کې ترسره کړئ چې هغه ځان آرامه احساس کړي .افشا کولو ټینګار مه کوئ ،کله چې ژوندي پاتې شوي د
کیدای شي یو خصوصی ځای وي یا کیدای شي چې هغې په اړه ویلو ته چمتو نه وي.
عامه ځای غوره کړي ترڅو د بدنامي مخه ونیسي.
رازساتنه د باور جوړولو او د ژوندي پاتې شوي د
خوندیتوب لپاره مهمه ده.
د ژوندي پاتې شوي په تجربو باور وکړئ او تائید تاوتریخوالی بې اهمیته او کوچنی کوي مه:
یې کړئ:
د یو ژوندي پاتې شوي کیسه جدی نه ګڼل د هغې د باور
ژوندي پاتې شوي ته غوږ ونیسئ او پر هغه\ې باور په اړه تیری دی او کیدای شي چې د ژوندي پاتې شوي د
وکړئ .د ژوندي پاتې شوي په احساساتو او اړتیاوو مرستې لټولو خنډ شي .د یو ژوندي پاتې شوي د کیسې
پوه شئ او پریږدئ چې هغه پوه شي چې یوازې نه ده جدي نه ګڼل بیا پرې تیری کول دي.
او تاسو هڅه کوئ چې مرسته ورسره وکړئ.
لیږل یا راجع کول ترسره کړئ او د ټولنې خدماتو ته ژوندي پاتې شوي هغو خدماتو ته مه لیږئ چې راز
ساتنه او په درناوي سره پاملرنه نه برابروي:
السرسی پیاوړی کړئ:
ژوندي پاتې شوي ته د طبي پاملرنې او نورو خدماتو د ټولنې ډلې باید په ګډه سره کار وکړي ترڅو ډاډ ترالسه
او د مرستې لټولو یا نه لټولو په اړه معلومات برابر کړي چې دوی ژوندي پاتې شوي داسی ادارو ته لیږي
کړئ ،عملی مرسته ورته برابره کړئ که اړتیا وې یا چې محرمانه او په زړه سوي سره خدمات ترسره کوي.
موجوده وي (لکه ،ټرانسپورټ ،خدماتو ته خبر
ورکول ،د یو کس معرفي کول چې د ژوندي پاتې
شوي سره ملګرتیا وکړي).
د ژوندي پاتې شوي سره د خوندیتوب په پالن کې د خوندیتوب لپاره د ژوندي پاتې شوي په اړتیا سترګې
مه پټوئ.
مرسته کول:
که چیرې ممکنه وه ،ځان ډاډه کړئ چې ژوندي پاتې ژوندي پاتې شوي ته الرښونه مه کوي چې هغه کور،
شوي بیړني خطر یا بیا قرباني کیدو سره نه مخامخ کلي ته بیرته وګرځي چې هغه پوهیږي چې خوندي نه دي
کیږي ،که چیرې تیری کوونکی د ژوندي پاتې شوي یا تیری کوونکی به د هغې ګواښلو ته ادامه ورکړي.
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
شي (لکه ،یو بل کس مجبور کړئ چې ورسره و
اوسیږي) .کیدای شي چې دا کار په جګړه ایزو
شرایطو کې ستونزمن وي ،خو د ژوندي پاتې شوي د
خوندیتوب د ښه کولو لپاره باید هڅه وشي.
په بې عدالیتیو باندې ځان پوه کړئ:

ژوندي پاتې شوي مه مالمتوئ:

د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی د ژوندي پاتې شوي داسی پوښتنې مه کوي «ولې د منډه نه کړه؟» یا «تاسو
ګناه نه ده ،خپلې ترټولې ښې هڅې مو په کار واچوی څه کړې وو چې هغوی تاسو ته زیان رسولو؟ د جنسیت
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ترڅو ډاډ ترالسه کړئ ،چې ژوندي پاتې شوی په دې په بنسټ تاوتریخوالی هیڅکله د ژوندي پاتې شوي ګناه
پوهیږی.
یا مالمتیا نه ده .ژوندي پاتې شوي ته په دغه حقیقت
باندې بیا ټینګار وکړئ.
د ژوندي پاتې شوي لپاره معلومات برابر کړئ:

ژوندي پاتې شوي ته مه وایاست چې څه وکړي:

ژوندي پاتې شوي ته معلومات ورکړئ چې تاسو تاسو کوالی شئ ژوندي پاتې شوي ته د مرستې الرې
څوک یاستئ ،تاسو د هغه\ې لپاره څه کوالی شئ او وروښیئ او د ژوندي پاتې شوي سره د انتخاب یا خوښې
په کولو کې مرسته وکړي ،خو هیڅکه د ژوندي پاتې
د مرستې د لټولو کومې الرې دي.
شوي لپاره تصمیم مه نیسئ چې څه باید وکړي.

 ښه ده چې پوه

شو!12

د فعالې اوریدنې اصلي نظریات په یاد ولرئ:
•
•
•
•
•
•
•

د خبرواترو غیرشفاهی تخنیکونه وکاروئ
لنډې او تشریحي جملې وکاروئ او پوښتنې واضح کړئ.
د نظریاتو ورکولو او بحث څخه ډډه وکړئ
هڅه وکړئ چې له موضوع څخه دباندې و نه وځئ
د ګمان پرځای د هغه په خبرو تمرکز وکړئ یا ځان آماده کړئ چې ورپسې باید څه ووایي
ویښ ،متمرکز او ځیر اوسئ
د چوپتیا او فکر کولو لپاره وخت ورکړئ

 12د  UNFPA Myanmar PSS and GBV training.څخه اخستل شوي.
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دویمه برخه :د روغتیایی مسلکی کارکوونکو تمرین
 ۴.۴درس –  ۴.۴نوټ :په ژوندي پاتې شوي –تمرکز د خبرو اترو تمرین

د ډلې الرښوونې:

13

 .1تاسو وخت لري چې درې مختلفې سناریوګانې ولوبوئ .هیله ده هم دودیزه روغتیایی مرکزونه او هم په
ټولنه کې نور ځایونه چې د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی قربانیان\ ژوندي پاتې شوي کوالی شي په کې
تشخیص شي په پام کې ونیسئ.
 .2ټوله ډله به درې واړه کیسي ولوبوي.
 .3هرکس به په هره کیسه کې مختلفه دنده تمثیل کړي .هر یوه ته به نوبت ورسیږي چې (الف) ژوندي پاتې
شوی( ،ب) روغتیایی کارکوونکی (په هر نوبت کې مختلف رول د نرس ،قابلې ،د طب ډاکټر او د رواني-
ټولنیز سالکار دنده) او (ج) څارونکي ،دنده ولوبوئ.
 .4لومړی کس ژوندي پاتې شوي دی .ژوندي پاتې شوي باید خپله فردې کیسه تکرار کړي .ژوندي پاتې شوي
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
چوپ وي ،ځینې په غصه وي -تاسو کوالی شي هر ډول چې مو خوښه وي هغسي اوسئ .هغوي باید د
امکان ترحده په ریښتوني توګه د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی د یو قرباني په توګه چې طبي مرسته
لټوي ،تمثیل وکړي.
 .5دویم کس د روغتیایی خدماتو وړاندي کوونکی دی .د روغتیایی خدماتو وړاندي کوونکی باید د په ژوندي
پاتې شوي-تمرکز د خبرواترو تخنیکونه چې همدا اوس مو زده کړل چې څنګه ومومو چې په ژوندي پاتې
شوي باندې څه پیښ شوی ،وکاروي .همدارنګه که اړتیا وي هغوي ته روغتیایی خدمات هم برابرولی شي.
د الرښووني اصول په یاد ولرئ! د روغتیایی خدماتو وړاندي کوونکی باید هڅه وکړي چې کیسې ته غوږ
ونیسي او پرانستې پوښتنې وکړي ،فعاله اوریدنه تمرین کړي او کله چې هڅه کوي چې په ژوندي پاتې
شوي باندې څه پیښ شوی ترڅو سمه طبي پاملرنه چمتو کړي ،د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی د
الرښووني اصول وکاروئ.
 .6دریم کس کتونکی دی .تاسو باید د تمثیل په بهیر کې په دقت او آرامۍ سره وګورئ (که غواړئ نو نوټ
هم نیولی شئ) .تاسو کوالی شي د د روغتیایی خدماتو وړاندي کوونکي د کارول شویو تخنیکونو په اړه او
د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی څخه د ژوندي پاتې شوي او د د روغتیایی خدماتو وړاندي کوونکی د بدني
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:
« د روغتیایی خدماتو وړاندي کوونکي وویل چې ژوندي پاتې شوي مالمت نه دی – ژوندي پاتې
شوي ځان ډیر آرام احساس کړ» « .څومره چې چوپتیا وه ،د روغتیایی خدماتو وړاندي کوونکي هڅه
کوله چې یوه پوښتنه وکړي – ژوندي پاتې شوي د خپلې کیسې مهمې برخې پریښودې».
کله چې تمثیل پای ته رسیږي ،کتونکی باید بحث پرمخ بوځي .د روغتیایی خدماتو وړاندي کوونکی د
ښو کړنو په اړه د مثبت نظریات ورکړي .بیا د ګټور فیډبک ورکړي چې څنګه کوالی شي چې نور
هم ښه شي .همدارنګه کتونکی ګوري چې د په ژوندي پاتې شوي-تمرکز مهارتونه څنګه تطبیق شول.
د بلیګې په توګه:
« اوریدونکي الرښوونه و نکړه ،مګر غوږ یې نیولی وو او معلومات یې ورکړل».
«اوریدونکي ژوندي پاتې شوي ته وخت ورکړ چې د الرو ترمنځ خوښه وکړي»
«اوریدونکي د ژوندي پاتې شوي څخه د موافقې په اړه پوښتنه وکړه».
 13په قسمی توګه اخستل شوي دی له :په افغانستان کې د روغتیایی پاملرنې د وړاندي کوونکو لپاره د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی د
درملنې پروټوکول .د ګډوانوالو السي کتاب د عامې روغتیا وزارت او د روغتیا نړیواله اداره .افغانستان ۲۰۱۵
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 .7ژوندي پاتې شوي باید د دواړو نورو سره بحث وکړي چې د کیسې د افشا کولو پرمهال یې څنګه احساس
وکړ .څه شي له هغه\هغې سره د کیسې په ویلو کې مرسته وکړه؟ څه شی ستونزمن یا بې ګټې وو؟ د
بیلګې په توګه :تاسو په خپله څوکۍ کې ډیر خوځیدئ ،ماته یې دا احساس راکړ چې خپله کیسه باید ډیره
چټکه ووایم».
 .8د روغتیایی خدماتو وړاندي کوونکی باید بحث وکړي چې د کیسې د اوریدو پرمهال یې څنګه احساس
کولو .آیا هغه نارامه وو؟ آیا دوی احساس کاوه چې د ژوندي پاتې شوي په څیر اندیښمن دی؟ درې واړه
په خپل منځ کې پرې بحث وکړئ.
 .9کله مو چې بحث پای ته ورسید ،بیا دندې بدلې کړئ .لومړی کس د روغتیایی خدماتو وړاندي کوونکی
کیږي ،دویم کس کتونکی او دریم کس د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی څخه ژوندي پاتې شوی.
 .10بیاځلي :لومړی کس کتوونکی ،دویم کس د جنسیت په بنسټ تاوتریخوالی څهه ژوندي پاتې شوی او دریم
کس د روغتیایی خدماتو وړاندي کوونکی.
 .11وروسته له دې چې ټول بحثونه پای ته ورسیدل ،هیله ده چې آسانچاری خبر کړئ او د ټولې ډلې سره د
تجربو د شریکولو لپاره ځانونه چمتو کړئ.
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د آسانچاري الرښود
هدف يا موخه
د روغتيايي کارکوونکو سره دمرستي او دهغوي د ظرفيت لوړول چي وکوالي شي د رواني روغتيا خدمات عرضه او
په بيال بيلو کچو يا سطحو کې د رواني -ټولنيزو مرستي ترسره کړي :رواني لمړني مرستي ،رواني لمړني مرستي ،
رواني-ټولنيزه مالتړ ،رواني -ټولنيزه مشاوره ،تعقيبول او ليږل د تاوتريخوالي پاتي شونو ته د جند پر بنسټ

ځانګړي موخي:
د دي برخي په پاي کي ،دکورس ګډونوال بايد وکوالي شي چي:







پر جندر پوري اړوند د رواني او ټولنيز تاوتريخوالي اغيزوپه اړه ال ډير پوهاوي ولري
د رواني روغتيا اقدامات عرضه او رواني-ټولنيزه مرسته په مختلفو کچو/سطحود ژوندي پاتې شوي
پر محور مهارتو نو څخه په ګټه اخستني سره
دزماني کرښو پيژندل او د ژوندي پاتې شوي د تعقيب لپاره
پدي پوهيدل چي کله بايد پاتي شوي کس وليږل شي.
پدي پوهيدل چي له شته ظرفيتونو څخه څنګه په ښه ډول ګټه پورته شي.
دمشاوري او رواني-ټولنيزي مرستي له ځيني تخنيکونو څخه په کاراخستني سره

اټکل شوي وخت ۱۱ :ساعته

سرچيني:
دسرچينو بيل بيل ډولونه آماده دي ،مونږ پر يو يو فعاليت غور وکړ ،او نور توکي مو د خپل چاپيلاير څخه الس ته
راوړل.

د جنسيت په بنسټ تاوتريخوالي د ژوندي پاتي شوۍ په درملنه کې ضميموي ګامونه :د
1
ژوندي پاتې شوي مشاوره
ليدل شوي چي ژوندي پاتې شوي وروسته د يوې بهراني پيښي او يا دتاوتريخوالي د قضيې په د رواني ډول ډير پريشانه
وي او کيدايشي ورکړل شوي سپارښتني ذهن ته نشي سپارلي.
هغه ژوندي پاتې شوي چې د اوږمهال لپاره د جنسيت په بنسټ تاوتريخوالي څخه رنځيږي ،کله چې د لومړي ځل لپاره د
مرستې غوښتنه کوي کيداي شي د ناخونديتوب او مالملتي احساس وکړئ .له دې کبله دا مهمه ده چې معلومات د تعقيبيه
کتنو په بهير کې تکرار کړو .همدارنګه دا هم ګټوره ده چې معياري الرښووني او معلومات په ليکلي توګه چمتو او يوه
کاپي يې مخکې له دې چې هغه د روغتيايي مرکز څخه والړه شي ورکړو(حتي که ژوندي پاتې شوي نالوستې هم وي،
هغه کوالي شي چې د يو کس څخه چې باور پرې لري د لوستلو مرسته وغواړي).

ژوندي پاتې شوي ته وخت ورکړئ چې پوښتنې وکړئ اود خپلو انديښنو په اړه آواز پورته کړي.

 1اخستل شوي له :د جنسی تيري په کلينيکی اداره کې ضميموی ګامونه :د کډوالو او کورني بيځايه شويو کسانو لپاره جوړ شوی
پروټوکولونه .بياکتل شوی چاپ .د روغتيا نړيواله اداره .د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنري۲۰۰۴ ،
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هيجاني او رواني-ټولنيزي پايلي
روغتيايي پاملرني پرجندر والړ تاوتريخوالي د ژوندي پاتې شويو کسانو لپاره جوړي دي له لمړني رواني مرستي ،رواني
ټولنيزمالتړ /رجعت ورکول د ارواح پوهني ستونزوته او ټولنيز لکه عام رواني ناروغي ،استګما او تجريد ،ناوړه ګټه
اخستنه د دموادو څخه ،له خطره ډک کړه وړه ،او له کورني ويستل .کيدايشي دصدمي مربوط اعراض پيښ نشي اويا
ممکن وخت په تيريدو سره له منځه الړشي .دټولو ژوندي پاتې شويو لپاره چي پر جندر والړ تاو تريخوالي کې
کارکوي ،رواني-ټولنيزي مشاوره توصيه شي.
د جنسي تيري ژوندي پاتې شوي اکثرا د پيښي په اړه چا ته څه نه وايي .که ژوندي پاتې شوي تاسي ته ووايي چي څه
شوي ،دا په تاسي باندي د قوي اعتماد نښه ده .ستاسي د زړه سوې ځواب د هغه د اظهاراتو په وړاندي کوالي شي د هغه
يا هغي په درملنه کې مثبتي پايلې ولري.

لمړني غير تحميلي او عملي مراقبتونه ورته برابر کړي .غوږ ورته ونيسي خو په هغې زور مه راولئ چې د
پيښې په اړه خبرې وکړئ او ځان ډاډه کړئ چې د هغې بنسټيزې اړتياوې پوره شوې دي .ځکه دا د سترو
رواني-ټولنيز ستونزو المل کيداي شي ،په ژوندي پاتې شوي فشار مه اچوئ ترڅو خپلې تجربې له هغه څه
څخه وړاندې له تاسو سره شريکې کې چې په طبيعي ډول يې شريکوي.
د ژوندي پاتې شوي څخه پوښتنه وکړئ چې آيا کوم خوندي ځاي لري چې هلته والړه شي ،او آيا کوم باوري
څوک ورسره شته چې د کلينيک څخه د وتلو پرمهال ورسره والړ شي .که هغه خوندي ځاي ونلري چې همدا
اوس والړه شي ،هڅه د وشي چې يو ځاي ورته وموندل شي .د ګن سکتوريزه مرستو خدمات ورته ور په ګوته
کړئ .که چيرې ژوندي پاتې شوي اړوند کسان ولري چې بايد پاملرته ورته وشي ،او د تروما له کبله د ورځنيو
کارونو د سرته رسولو وړتيا ونلري ،همدارنګه د هغې اړونده کسانو د خونديتوب په اړه د هم تياري ونيول
شي.
ژوندي پاتې شوي د يو لړ اعراضو او پايلو سره د مخامخ کيدو لپاره ډيره وړتيا لري ،چې عبارت دي له:










دګناه او شرم احساس
غير کنترول شوي هيجانات لکه ويره ،غصه او ا ضطراب
ويرونکي خوبونه
ځان وژونکي افکار او پري عمل کول
کرختي
د نشه يي موادو څخه ناوړه ګټه اخستنه
دجنسي کړنو ستونزې
جسمي او طبي نه تشريح شوي ستونزې
ټو لنيزه انزوا

ژوندي پاتې شويو ته وواياست چي دوي فزيکي او هيجاني پيښي تجربه کړي دي .هغوي ته د هيجاني ،رواني،
ټولنيزو او جسمي ستونزو په هکله چي ممکن تجربه کړي معلومات ورکړئ او هغوي ته وواياست چي په پر
جندر پوري تړلي پيښو کې داسي حاالت ممکن دي.
ژوندي پاتې شوي د دي په هکله چي ممکن دوي رواني -ټولنيزه مالتړ ته اړتيا ولري مشوره ورکړئ -او
هغوي مه مجبورئ چي په چا چي اعتماد ولري په محرم ډول شريک کړي او د هغه څخه مرسته وغواړي ،او
يا هم د کور د کوم غړي څخه .د دي کسانو فعاله ونډه په ټولنه او کورني کې تشويق کړي.
په ډيري فرهنګونو کې هغه کسان چي د جنسي تيري ښکار شوي رټل کيږي .که ژوندي پاتې شوي د شرم او
ګناه احساس کوي ،ورته په جرأت وواياست چي په جنسي تيري کې قرباني شوي کس هيڅکله هم مقصر نوي
او تل د جنسي تيري ترسره کوونکي مالمت وي .او هغي/هغه ته ډاډ ورکړئ چي د تيري وړ نه وه دا کار د
هغې د ګناه له کبله نه وو او هيڅکله د هغې جامي اغوستل او يا د هغې په الره تګ د دي کار المل نه دی
شوی .د ژوندي پاتې شوي کس په هکله اخالقي قضاوت مه کوي.
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دنارينه لپاره ځانګړي مالحظات :
نارينه چي دجنسي تيري قرباني شوي د هغه شديد خجالت له کبله يي چي تجربه کوي د ښځو په پرتله څو ځلي
لږ د هغې د بيان ميالن لري .که فزيکې اغيزي يو شانته وي ،رواني او هيجاني اغيزي او پايلي يي د ښځو د
سره توپير نلري.

حاملگي:
دجنسي تيري ښځېنه ژوندي پاتې شوې ،د جنسي تيري د احتمالي اميدوارۍ څخه به ډير په تشويش کې وي .هيجاني مالتړ
او واضح معلوماتو ته اړتيا لري تر څو وپوهيږي که اميدواره د خپل ځان سره انتخاب لري:
 ممکن ستاسي په ساحه کې وړکتونونه اويا هم داسي خلک چي بي اوالده وي موجود وي .پيدا کړي چي څه
ډول خدمات شته او دهغو ي په الس کې يي ورکړئ.
 په ډيرو هيوادونو کې قانون دجنسي تيري له کبله حمل ختمولو ته اجازه ورکوي .د دي سره ،د سقط د قانون
ځاي تعبير د ميرمني د فزيکي او رواني روغتيا ممکن حمل ته چي د جنسي تيري لکه کبله وي اجازه ورکړئ.
ومومي که ستاسي په ټولنه کې داسي وي .معلومه کړي دمصون سقط خدمات چيرته شته دي .کوالي شي
ژوندي پاتې شوي چيرته چي داسي چوپړتياوي شتون ولري او خپله وغواړي رجعت ورکړئ.
 ژوندي پاتې شوي د داسي کس مرستي ته وهڅوي چي دي پري اعتماد ولري لکه يو ديني عالم ،د کورنۍ
غړی ،دوست يا د ټولني يو کار کوونکي.
هغه ښځې چي د جنسي تيري په ترڅ کې حامله شوې وي هغوي له فزيکي او روان پيژندني له اړخه ژر زيانمنې کيداي
شي .دوي په ځانګړي ډولو د جنين سقط ،دويني فشار چي حاملګي او مخکې له وخته والدت له کبله وي مساعد وي.
اميدواره ميندو ته مشوره ورکړئ چي د اميدوارۍ په موده کې د والدت څخه مخکې خدماتو لپاره کلنيک ته مراجعه
وکړئ .ممکن د دوي ماشومان د لوړ خطر سره مخ وي نو پدي اساس تعقيبي مراقبتونه اړين دي.

دانسان دمعافيتي سيستم وايرس /زهروی ساروي ناروغۍ

((HIV/STIs

دلته د منتن کيدو په اړه انديښنه يا د اچ آي وي ليږد د جنسي تيري له الري شته دي .په داسي حال کې چي اچ آي وي
داخستلو يا کسب د يو جنسي عمل له الري کم دي ،دا انديښنه په هغه ځايونو کې چي د اچ آي وي شيوع ډيره وي شته ده.
په احتياط او د زړه سوي سره مشوره په دې هکله اساسي ده .د روغتيايي مراقبتونو کارکوونکي د اچ آي وي يا نورو
زهروی ساري ناروغيو په هکله خبرې وکړئ.
ژوندي پاتي شوي کيدايشي داچ آي وي /دمعافيتي سيستم دانتاناتو مشاوري ته که شته وه وليږل شي.
ژوندي پاتې شوي ته بايد توصيه وشي چي د خپل جنسي شريک سره له کاندم څخه د يو ي دوري  ۶مياشتو لپاره کار
واخلي.
د هغه انتاناتو دممکنه عاليمو په اړه چي د جنسي الري ليږدول کيږي مشاوره ورکړئ ،او همدارنګه چي کله د بل ځل
ليدني ته راشي .مهرباني وکړئ د جندر پر بنياد تاوتريخوالي درملني پروتوکول د روغتيايي کار کوونکو لپاره ته رجوع
وکړئ .د افغانستان د عامي روغتيا وزارت او د روغتيا نړيواله اداره .۲۰۱۵

د ژوندي پاتې شويو تعقيبي مراقبتونه:
ممکن دي چي ژوندي پاتې شوي تعقيبي کتني ته رانشي يا ونشي کوالی چي راشي ..په لمړني کتنه کې ډير معلومات د
هغوي په اختيار کې ورکړئ .ځکه چي کيداي شي دا يې وروستس کتنه وي .په دي اساس د دې درسي موادو پورتني
برخه تعقيب کړي.

د ژوندي پاتې شويو ماشومانو مراقبت
د دې درسي موادو پورتني الرښوني تعقيب کړي او په ياد وساتي:
د روغتيايي مراقبتونو عرضه کوونکي بايد دماشومانو د ودې ،انکشاف او همدارنګه نورماله اناتومي باندي و پوهيږي او
همدارنګه د روغتيايي خدماتو کارکوونکي بايد دماشومانو د ارزوني ځانکړي مهارتونه چي ممکن تري ناوړه ګته اخستل
شوي وي ولري.
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خوندي چاپيلاير رامنځته کړي







دا چي د فزيکي معايني او مرکي په دوران کې څو ک بايد شتون ولري ،د ډير احتياط څخه کار واخلي .په ياد
وساتي چي ممکن د کورنۍ غړي د جرم کوونکي وي يا ممکن ماشوم د مل کس سره د مخ کيدو څخه ويره
ولري .ممکن دا به ښه وي چي د مرکي په ترڅ کې والدين يا ورسره مله کسان د مرکي په دروان کې دباندې
پاتې شي .د فزيکي معايني په وخت کې يو کس د والدينو څخه او يا هم يو اعتمادي کس حضور ولري .تل
ماشوم څخه پو ښتنه کوي چي بايد څو ک شتون ولري .او د هغه غو ښتنو ته درناوی وکړئ.
ځان کوچني ته ورو پيژنئ
د يو د بل د سترګو په وړاندئ اوسي او د سترګو تماس وساتي.
ماشو م ډاډه کړي چي په کومه ستونځه کې ندي.
يو څو پو ښتني د عادي موضوعاتو په هکله تري وکړئ :لکه ښوونځي ،دوستان ،چا سره ژوند کوي ،او د هغه
د خوښي کارونه کوم دي.

تاريخچه واخلي:







مرکه په پرانستو پوښتنو پيل کړئ ،لکه ولي مو نن دلته مراجعه کړې؟ تاسي د خپل راتګ په هکله دلته څه
وايي؟
د تړلو يا بندو پوښتنو له کولو څخه ډډه وکړئ
ماشو م ډاډه کړئ چي که هري پوښتني ته په ؛ نه پوهيږم؛ ځواب درکړي ،د هغه لپاره سمه ده.
صابر اوسي د ماشوم په سرعت مخکې الړ شئ د هغې د فکر لړۍ مه قطع کوي.
د معلوماتو تر السه کولو لپاره پرانسې پوښتني وکړئ هغه پوښتني چي په هو او نه ځوابيږي د تفصيل د واضح
کولو لپاره وکاروي.
د هغوي د عمر سره سم له نجونو څخه دهغوي دمياشتني عادت او والدي تاريخچې پوښتنه وکړئ.

دماشومانو څخه ناوړه ګټه اخستنه په عمومي ډول د کاهالنو څخه تو پير لري ،لکه اکثره ناوړه ګټه اخستنه مکرره وي .د
دې لپاره چي و پوهيږو چي څه پيښ شوي ،هڅه وکړئ پدي هکله الندي معلومات تر السه کړئ.







د اوسيدو دځاي و ضعيت ( ايا ماشوم خوندي ځای لري چي هلته والړشي )؟
د ناوړه ګټه اخستني موضوع څنګه را برسيره شوه؟
چا ترسره کړه؟ او س هم هغه (ښځه/نارينه) تهديد دي
آيا مخکې داسې پيښه شوې وه ،څو ځلي او آخري ځل پيښيدو نيټه؟
که کوم فزيکي نالښت شتون ولري ( وينه بهيدنه  ،د ادرار تشويش ،افرازات ،په الره تلو کې ستونزې) او داسي
نور
آيا کوم بل ( خور يا ورور ) په خطر کې دی

د يوې نانزکې لرل په الس کې چي ماشوم ته وضعيت او پرو سيجرونه ښکاره کړي ،ګټه لري .وسايل او نور راټول کړل
شوي شيان لکه د ستکشي ،مالوچ او داسي نور .ماشوم ته ااجازه ورکړئ چي په نانزکه تري کار واخلي.

 .1ارزونه  ،مشاوره ا و مرکه
ارزونه
-

2

په ځانګړو حاالتو کې تري کار اخستل کيږي
اساسا د روغتيايي خدمتونو دوړاندي کوونکي لخوا ترې ګټه اخستل کيږي.
ځانګړي موخه لري يعني  :دمعلوماتو راټولول په يوه ځانګړي مقطع د زمان کې دتصميم نيولو لپاره
پدي موخه چي څه تدابير بايد ونيول شي.
د پلټني له عمليو څخه کار واخلي  ،پريکړه د تدابيرو لپاره بايد د پلټني او ارزوني په ارقامو والړه
وي نه د هغه کس په نظرياتو چي ارزونه ترسره کوي
د ژوندي پاتي شوي داړتياوو په موندنه کې بايد په ژوندي پاتې شوي-تمرکز مهارتونه وکارول شي .

د يوي ارزونه بيلګه:

 2د  RHRCکنسرسيوم ،د خبرواترو د مهارتونو روزنيز کتاب – د آسانچاري الرښود ۲۳ ،پاڼه
http://www.rhrc.org/resources/gbv/comm_manual/comm_manual_toc.html
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-

يو مشاور يا رواني -ټولنيز مشاور چي ارزونه د رواني – ټولنيز ژوندي پاتې شوي داړتياوو د
موندني په مو خه ترسره کوي
يو روغتيايي کار کوونکی چي طبي ارزونه ( معاينات ) پدي خاطر چي څه ډول درملنه د
ژوندي پاتې شوي لپاره اړينه ده ،په الره اچوي

مشاوره:
-

په ځانګړو مواردو کې تري ګټه اخستل کيږي او دمسلکي او با تجربه کارکوونکو لخوا عرضه کيږي:
مشاورين ،روانشناسان او په بعضي حاالتو کې د طبی مسلکي افرادو لخوا چې روزل شوي ترسره کيږي.
په بيال بيلو ډولونو يا بڼو کيداي شي رامنځته شي ،.خو اکثرا داسي بهير دی چي مراجعه کوونکي خپلي
ستونځي او امورات داحساساتو له الرې لرې کوي.
دمالتړ برابرول دمشاوري دعمده موخو په منځ کې ځاي لري.
مشاوره د هغې شخړې لپاره چي د جندر پر بنياد په ځانګړې توګه جنسي تاوتريخوالي ،مشاوره مراجعه
کوونکي سره مرسته کوي ترڅو خپلي اړتياوي چي د جنسي حملي ياو ناوړه ګټه اخستنې څخه رامنځته کيږي
وپيژني او هغي ته ځواب ووايي .د دې په څنګ کې د رواني او هيجاني مالتړ په خاطر مشاوره کوالي شي د
هغه مرسته کوونکي په څير عمل وکړئ  .هغه کوالي شي معلومات او سرچينيو ته السرسي برابروي .
کوالي شي عدلي او قضايي سيستم ته السرسي کې مرسته وکړئ ،کورني او ټولني سره اړيکي جوړي کړي،
دتعامل کولو وړتيا وي فعالي کړي .3

د مشاوري بيلګي :
-

د يوې غير دولتي موسسي مشاور چي انفرادي غونډ ي د ښځو لپاره ترسره کوي
د يو روغتيايي مرکز مشاور چي رواني – ټولنيز مالتړ د هغو ښځو لپاره چي د جنسيت په بنسټ
تاوتريخوالی په اړه مشوره غواړي په شمول د هغه پيښو چي د جنسي تيري څخه وروسته راځي ،او يا د
هغو ښځو په اړه چې روغتيايي مرکزونوته د نورو اړتياوو لپاره مراجعه کوي ،او هغه څوک چي هغوي
خدماتو ته ليږي.

مرکه :
-

بيل ډولونه لري او په مختلفو حالتونو کې کايږي.
ځانګړي موخي لري ،يعني  :دمعلوماتو راټولول  ،د حقايقو ترالسه کول ،تاريخچه او يا نور ټول مسايل
د مراجعه کوونکي  /يا وضعيت  /جنسي تيري اړوند.
ضرور ندي موخه مو د ژوندي پاتې شوي کس مرسته وي ( مثال د مرکي عمده موخه کيداي شي د جنسي
4
تيري په هکله معلومات را ټولول وي)
که يو ثابت جوړښت ولري له ځانګړو پوښتنو جوړه شوې وي .د ژوندي پاتې شوي سره د مرکي تمرکز
بايد د همدغه کس مالتړ وي .په ژوندي پاتې شوي –تمرکز مهارتونه بايد تل رعايت شي!

د ګڼ سکټوريزه قضيو د مرکو بيلګي :
-

يوه طبي-قانوني يا عدلي مرکه د جنسي تاوتريخوالي په قضيو کې :روغتيايي کارکوونکي ځانګړي
پو ښتني د جنسي تيري د تاريخچي د موندني لپاره په دي موخه چي دا تاريخچه دطبي معايني
الرښود وي و پوښتئ.

په ياد وساتئ:
-

اوريدل او ويل داسي يوه وسيله ده چي هر څو ک يي کارولی شي.
د يوي ارزونې  ،مشورې يا يوي مرکي په الره اچول ځانګړي زده کړي غواړي .دا وسايل د
مسلکی متخصصينو لخوا په ځانګړو مواردو کې په کار اچول کيږي.
3

IRC Tanzania, SGBV Counselling Training, p.18
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.
4
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-

دويلو او اوريدلو عمده موخه د هيجاني مالتړ برابول دي .ديوي ارزوني او مرکي عمده موخه د
معلوماتو ټولول دي.
پر ژوندي پاتې شوي والړ مهارتونه هغه وسايل دي چي د هر کارکوونکي لخوا د ژوندي پاتې شوي
کس سره د کار په وخت پرته له دي چي موخه يي داړيکو جوړول وي په کار اچول کيږي!

پينځمي برخي ته يوه لنډه کتنه :
غونډه
 ۵.۱لکچر :ژوندي پاتي
شوي کس څه ډول روان
پيژندني مالتړ ته اړتيا
لري.
 ۲.۵بحث:
د روان پيژندني درملني
پايلي پر جندر والړ
تاوتريخوالي کي

موخي
د روان پيژندني او ټولنيز
د جنسيت په بنسټ
تاوتريخوالی اغيزي
پيژندنه
د رواني-ټولنيز /درملني
مالتړ برابرول د ژندي
پاتي شوي لپاره

 ۵.۳لکچر :څه ډول
تعقيبول اړين دي؟

د ژوندي پاتې شوي کس
لپاره ليږل او تعقيبول برابر
کړي

 ۵.۴د شديدو رواني
ګډوډۍ مالتړ او درملنه
 ۵.۵ساده تخنيکونه دعمده
نښو او اړوند پايلو لپاره

وخت
 ۱ساعته

درسي مواد
 ۵.۱درسي مواد  :د روان
پيژندي لمړني مرستي

 ۱.۵ساعته

 ۵.۲درسي مواد :ابتدايي
الرښود رواني روغتيا ،روان
پيژندني او درملو په ارزونه
کې

 ۱.۵ساعته
 ۶ساعته

درسي مواد ۵.۴

 ۱ساعته

درسي مواد ۵.۵

 ۵.۱لکچر :يو ژوندي پاتې شوي څه ډول مالتړ ته اړتيا لري؟
ممد درسي مواد :فلپ چارت او مارکر ( يا پاور پاينت  /مولتي ميديا) السي يا ديوالي ساعت د وخت د تنظيم لپاره
درسي مواد  ۵.۱ :درسي مواد د روان پيژندني لمړني مرستي
تياري/ :
دگروپ اندازه :ټول ګروپ
وخت  :يو ساعت
.1
.2
.3
.4

د بحث په دوران کي ،عمده ټکي ممکن د فلپ چارت په مخ وليکل شي اويا هم د پاور
پاينټ څخه ګټه واخستل شي .
د دې بحث مواد د زده کوونکو الرښود کتاب په همدې برخه کې شته دي
دا لکچر د يو ټوليزي بيا کتني په حيث پر روان پيژندي مرستي د ژوندي پاتې شويو لپاره
ورو پيژنئ
ګډونوال  ۵.۱درسي موادوته راجع کړي  :د روان پيژندني لمړني مرستي د ګډونوالو
دالرښود د لکچر په پاي کې شته دي

 ۵.۲بحث :د جنسي تيرې په پايلو باندې د رواني درملنې ونډه
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درسي ممد مواد :فلپ چارټ او مارکر  ،السي /ديوالي ساعت د وخت دسنجش لپاره
درسي کتاب ۵.۲ :درسي مواد ابتدايي الرښود د رواني روغتيا په ارزونه کې  ،رواني -ټولنيز مالتړ او د
درملو توصيه
د رواني -ټولنيز او د عمومياتو د برخي شاليد ۴.۳.۳ :لکچر فعاله غوږ نيول او داوريدلو طريقي۵.۱ :
درسي مواد  ،ارزونه ،مشاوره ،مرکه
د ګروپ اندازه :ټول ګروپ
وخت ۱.۵ :ساعته

ښه به وي چي وپوهيږي!
د روان پيژندني مالتړ کوالي شي او بايد په هرمورد کې پکار واچول شي ،په هر حال دالډيرو درملنو الرو چارو عملي
کول دفرهنګي/مذهبي شرايطو سره په هغه ځايونو کې چي چيرته تاسي عمل کوي په ياد وساتي.

 .1بحث د جنسيت په بنسټ تاوتريخوالی د جنسي تيري په ګډون ،د پايلو لپاره د درملنې د ونډې د يو بحث په توګه
معرفی کړئ.
 .2الندي پو ښتني له ګډونوالو څخه وپوښتي او هغه عمده موضوعات چي د ګډونوالو لخوا ياد د اشت شوي په فلپ
چارت کې وليکي.
 .aرواني ګډوډي ستاسي له نظره څه معنا لري؟
تاسي ممکن ومومي چي د رواني روغتيا پوهه په اکثره تاسيساتو کې د کمو ځيرمو لرونکي دي ،د رواني
روغتيا ارزونه شديدو رواني ناروغيو ته محدوده دي لکه سايکوسيز (داړتيا په خاطر ژوند تهديدونکو
امراضو ته لومړيتوب ورکول  ،د وخت خنډونه ،د درملنو دالرو نه مو جوديت او داسي نور) شوي او
ګډوډي لکه اضطرابي او خلقي ګډوډي ناروغانو لخو او په بعضي حاالتو کې د روغتيايي مراقبت کوونکو
لخوا ريښتيني ګډوډي نه پيژندل کيږي ،د پيژندني يا تشخيص او درملني پوهه اکثرا کمه ده.
ستاسي ټولنه د رواني روغتيا په هکله څه ډول غبرګون ښکاره کوي (لکه سايکوزس ،شديده خلقي ګډوډي
يا دويري غير مرضي احساس )؟ هغه حالتونه چي رواني ناروغي تصور کيږي په نښه کړي ،که مراقبت
يي کيږي ،خلکو سره څه ډول مالتړ او درملنه شوي ،او داسي نور موارد.
 .bستاسي د روغتياي پاملرنو سيستم د رواني ناروغيو قضايا څه ډول په نښه کوي؟ هغه څه چي ستاسي
روغتيايي کارکوونکو په لنډ مهاله يا تعقيبي کورسونو کې زده کړي عنوان کړي( ارزونه ،تشخيص
او تداوي)  ،وګورئ چي د هغوي په فعاليت سره څه پيښ شوي ،او که د کلينيکي نظارت شوي وي
څنګه مو وموندل.
 .cآيا بنسټيز رواني درمل برابر شوي؟ آيا ټول روغتيايي کارکوونکي د نسخي ليکلو صالحيت لري؟ د
روغتيايي پاملرنو څه ډول کارکوونکي کوالی شي نسخه وليکي؟ کوالي شي داړتيا په وخت کې
هغوي سره همغږي وکړئ؟ آيا د دې تمايل شته چي د درمل يا ډير درمل له ليکلو څخه ډډه وشي؟ آيا
د کار دروندوالي د روغتيايي پاملرنو کارکوونکو ته د دې وخت ورکوي چي ناروغانو سره ډيرې
خبرې وکړئ .ستاسي په کلينيک کې رواني روغتيا او د رواني -ټولنيزه مشاوره د دې المل کيږي
چي د الډير مالتړ برابرول د ژوندي پاتې شويو داضافي وخت په شمول ستاسي لخوا وګڼل شي؟
 .3آيا روغتيايي خدمات په دي کچه کې دي چي دمعمولو رواني ستونزو کسان د عامه مالتړ ،ټولنيزاو رواني-
ټولنيزو مرستو ته وليږي؟
 .4دا برخه له زده کوونکو څخه په دي پو ښتنه چي پورته موضوعات څه اړيکي د ژندي پاتي شويو روان
پيژندني سره لري سره راټول کړي ،يوه ژوندي پاتې شوي ته پو ټولنه کې په کومه سترګه کتل کيږي ،او د
ټولني د روغتيايي کارکوونکي لخوا هغه سره مناسب چلند وړاند ي کيدلي شي؟
 .5د بحث بله برخه ،د قضيې بياکتنه کيداي شي ،مونږ د فهيمي تجربي تر بحث الندي نيسو.

دقضيې لوستل  ۲۵ :کلنه فهيمه
ميرمن فيهمه دوه ورځي وروسته له دې چې په هغي جنسي تيري وشو ستاسي کلنيک ته مراجعه وکړه .مجرم د شپي لخوا
د هغې کورته ننوتی په هغه يي جنسي تيری کړي او هغه او د هغې کورنۍ په مرګ ګواښلي .هغه د دوه زامنو مور ده.
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هغه د شپږ اوونيو درملني وروسته د ارزوني د تعقيب لپاره راغلې .هغې ته چي کوم درمل ورکړل شوي ول ټول بغير د
کوم ستونزې پاي ته ورسيدل.
تاسو له هغي پوښتئ چي څنګه ياست او هغه داسي ځواب درکوي:
زه ښه يم ،خو د هغې پيښي راهيسي تر اوسه خوب نشم کولي .د هغو خلکو په اړه چي پرمايي تيری کړي او زما پالريي
وژلي ويرونکي خوبونه وينم .کله چي راويښيږم ،ډيره خوله يم ،او همدارنګه د زړه ضربان مي ډير ګړندي وي .اوس په
کورکې يم او تر څو چي اړتيا نه وي بهر نوځم .خويندې مي زما کارونه مخته وړي.ځکه د ورځي لخوا ،په کور کې
يواځي يم او ټوله ورځ پدي فکر کوم چي څه بال راباندي راغلي او زه ناولي شوي يم .زما يواځيني کار اوس خواړه
پخول دي .پخول کورني ته چي زه هغه ترسره کولي شم ،خو زه بازار ته نه ځم .اصال توان يي نلرم او ضمنا نه غواړم
خلک ووينم .سره له دي چي خپله خواړه پخوم خو زه يي نخورم .دخاون دسره مي مينه نلرم ځګه زه ډيره شرمنده يمه.
تاسي وپوهيدي چي فهيمي خپل  10kgوزن د هغه پيښي څخه وروسته بايللي.

 .6دګډونوالو څخه الندي پوښتني وکړئ (عمده ټکي په فليپ چارت کې وليکي):
 .1کومي نښي نښاني مو پيداکړي؟
اعراض عبارت دي له ويرونکي خوبونه ،ټولنيزه انزوا ،د شرم او گناه ا حساس ،ډار د اشتها
کموالي ،دروځني فعاليت د ترسره کولو ناتواني.
 .2تاسي څنګه د هغه مالتړ ورکوالي شي ؟
ممکنه ځوابونه لمړني رواني-ټولنيزه مرستي ،رواني -ټولنيزه مشاوره او ليږل د تعقيب لپاره
 .3آيا نوري پوښتني شته چي تاسي غواړي د هغې څخه يي وپوښتي؟ که وي ،کومې دي؟
ممکنه پوښتني“ :آيا هغه په کورکي داسي څوک لري چي ورسره خبرې وکړئ؟ “هغه څنګه هڅه
کوالي شي چې د خپلو احساساتو سره مقابله وکړئ ”؟
 .4آيا د دې قضيې لپاره د درمل توصيه اړينه ده ؟
ښايي د ژور خپګان ضد درمل په نظر کې ونيسو خو که تاسي نشي کوالی درمل توصيه کړي د يو
متخصص سره چي پدي هلکه صالحيت لري مشوره وکړئ يا که تاسي احساس کړو چي هغه کومي
مرستي ته اړتيا لري وسره يي ترسره کړي.
 .5تاسي څه وخت د ژوندي پاتې شويو لپاره درمل په نظر کې نيسئ او د کوم درمل څخه ګټه اخلئ؟
ګډونوال بايد خپل شخصي نظريات چي د خپل ورځني کار څخه يي لري وړاندې کړي او تاسي
کوالي شي په پاي کې د درملني پروتوکول ته يوه کتنه وکړئ
 .6تاسي څه ډول مالتړ ،د خپل کلينيک څخه بهر ،فهيمي ته پيشنهاد يا برابرولي شئ؟
( بحث د ګډونوالو د کار تر ساحي پوري مه محدودوئ ،بلکه بحث بايد د هغه مرستو چي په اکثره
مرکزونو کې وي راغبرګ ګړي )
ستاسي ممکنه ځوابونه مرستندويه ګروپونه ،مشاورين ،رواني متخصصين ،اوداسي نور په داسي
حال کې چي د دې خدماتو ځيني ستاسي په ساحه کې شتون ونلري خو په بل ځاي کې وي او يا هم په
ملي اسنادو کې ذکر شوي وي ،داسي څه شته چي تاسو په دي هکله ترسره کوالي شئ؟
څنګه کوالي شي فهيمه د ځان وژني د افکارو له نظره ارزونه کړي؟ او که هغه داسي افکار ولري
تاسي څه کوالي شي؟
ګډونوال يوځل بيا خپل نظرونه په دي بنسټ چي په دي هکله څه کوي څرګند کړي .او تاسي د
درملني سپارښتنو ته په پاي کې کتنه وکړئ.
 .7وروسته بيا ګډنوال ۵.۲درسي موادو ته په درسي الرښود کې راجع کړي او د رواني روغتيا
ارزونه ،د درملني او د ليږلو پالنونو ته دګډونوالو سره کتنه وکړئ.
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 ۵.۳لکچر :کوم تعقيب الزم دي؟
درسي مواد  :فلپ چارت او مارکر ( پروجکتور  /پاور پاينت) السي ساعت يا ديوالي ساعت د وخت دمديريت لپاره
درسي مواد :هيڅ يو
دعمومي څانګي د رواني-ټولني شاليد۳ :ماديول
دګروپ اندازه :ټول ګروپ
وخت ۱.۵ :ساعته

مواردو باندي وپوهيږي
له هغه ځايه چي رواني روغتيا او رواني – ټو لنيزه مشاوره د جنسيت په بنسټ تاوتريخوالی د سيستم نه بيليدونکې برخه
ده ،د افغانستان ملي پروتوکول او همدارنګه تخنيکي اسناد د تعقيبولو او ليږلو په اړه معلومات برابروي.دا اسناد بايد تل
زمونږ د اقداماتو الرښوونه وکړئ ،مهرباني وکړئ وګوري:





 ۲۰۱۰د روغتيايي اساسي خدماتو ټولګه
د روان پيژندني لمړني مرستي
د رواني-ټولنيزو مشاورينو مسلکي ټولګه چي د افغانستان لمړنيو اساسي روغتيايي مراقبستونو کې کار کوي،
د افغانستان د عامي روغتيا د رواني روغتيا ه ديپارتمنت
د قابلو او د ټولنې روغتيايي کارکوونکو يا نرسانو لپاره معياري ټولګه ،د رواني -ټولنيزي بنسټيزو خدماتو
مشاوره د افغانستان په روغتيايي سيستم کې عرضه کيږي ،د افغانستان د عامي روغتيا د رواني روغتيا
ديپارتمنت

دوه نور بنسټيز سندونه :
د جنسيت په بنسټ تاوتريخوالی د درملني پروتوکول د افغانستان د ټولني د روغتيايي کار کوونکو لپاره ،د افغانستان
او د روغتيا دنړيوال سازمان د ګډونوالو کتاب .افغانستان .۲۰۱۵
د جنسيت په بنسټ تاوتريخوالی د روغتيايي مراقبتونو د ځوابونو د برخي ماډيول ،د ملګرو ملتونو د جمعيت او
نفوس صندوق (۱ضميمه).
 .1د دې بحث په ترڅ کي ،کوالی شو مهم ټکي د فلپ چارت په مخ وليکو ،او يا د هغې په عوض پاور
پاينټ ساليدونو څخه کار واخلو .د دې بحث لپاره مواد د زده کوونکو په کتاب کې شته دي.
دا لکچر د ژوندي پاتې شويو د تعقيب د لنډي کتني لپاره چي اړين دي معرفي کوي.
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۵ماديول .د رواني روغتيا او رواني-ټولنيزي مشاور ي د جنسيت په بنسټ تاوتريخوالی
اقداماتو ګڼ شمير ډولونه
دګډونوالو الرښود

۵.۱درسي مواد :رواني لمړنۍ مرستې

5

ډير خلک چي حاد رواني فشار زجرت يي تجره کړي او وروسته بيا د هغې له کبله دنور شديدو پيښو سره مخ شوي
بغير له درملو ورسره ښه مرسته شوي ،ټول مرسته کوونکي ،په ځانګړي ډول د روغتيايي خدماتو عرضه کوونکي ،بايد
چي د ډير ابتدايي او لمړنيو روان پيژندني مرستو دعرضه کولو وړتيا ولري.
اکثرا ليدل شوي چي د روان پيژندني لمړني مرستي د عاجلو طبي رواني اقداماتو سره مغا لطه کيږي .په داسي حال کې
چي دا د ترحم توصيف ،خپل همنوع ته د مرستي ځواب ،څوک چي رنځ وړي او څوک چي ممکن ستاسي مرستي ته
اړتيا ولري .د روان پيژندني لمړني مرستي د رواني لنډې ليدني څخه ډير توپير لري ،اړينه نده چي پوښتنه وکړو چي څه
شي د دې زجرت المل شوي .د روان پيژندني د لمړنيو مرستوپه ژوندي پاتې شوي-تمرکز الرښود وي ښکارندوي وي او
الندي برخي پکي شامليدي:
.1
.2

.3
.4
.5
.6

.7

.8
.9
.10

د الډير ضرر څخه خوندي کيدنه ( په نادرو پيښو کي،هغه کسان چي ډير تکليفونه يي ليدلي وي ،ممکن
داسي پريکړي وکړئ چي هغو ال هم ډير ضرر ته معروض کړي)
د ژوندي پاتي شويو لپاره د فرصت برابرول ترڅو د پيښو په هکله خبرې وکړئ ،خو دا کار بايد پرته د کوم
فشار څخه وشي .د ژوندي پاتې شوي د خبرو نه کولو غوښتنې ته درناوي او د معلوماتو السته راوړلو لپاره
دفشار څخه ډډه وکړئ ،ممکن ژوند پاتي شوي وروسته تيار شي چي له تاسو سره معلومات شريک کړي.
په حوصله او غير قضاوت ډول او د ژوندي پاتې شوي خبرو په منلو سره ورته غوږ کيږدي.
دمرکي په دروان کې خپل شفقت او مهرباني تعقيب کړي.
د ژوندي پاتې شوي اړتياوي معلومي او د هغې له پوره کيدلو څخه ډاډ ترالسه کړي
دمنفي جوړ جاړي الري چاري مه تاييدوي ( په ځانګړي ډول د الکولو يا نورو نشه يي توکو د کارولو له
جوړجاړي څخه ،دا تشريح کړي ،هغه کسان چي د شديدي پريشاني سره مخ وي ،هغوي د نشه يي توکو له
خطر سره ډير مخ وي)
دا خلک تشويق کړي (که ممکنه وي) چي د ژوند په ورځني کارونو کې برخه واخلي او همدارنګه تشويق
يي کړي ترڅو د مثبت جوړ جاړي دالرو چارو څخه کارواخلي( .د بيلګې په ډول د کلتور سره متناسب
آراموونکي طريقي ،اغيزمنو مذهبي او کلتوري مرستي ته السرسي)
د کورنۍ د يو يا دوه غړو ګډون وهڅوي ،خو فشار مه راوړئ.
که مناسبه وي ،دالډيرمالتړ ترالسه کولو لپاره د بيرته ستنيدو وړانديز ورته وکړئ
که مناسبه وي ،روزل شوي روغتيايي يا مرستندويه شته ميکانيزمونو ته يې وليږئ.

 ۵.۲درسي مواد:د رواني روغتيا ،د روان پيژندني مرسته او د درملو د توصيې د ارزونې
الرښود
د رواني روغتيا د ارزونې الرښود
•

دهر مراجعه کوونکي (پاتي شوي وي او که نه وي) د رواني روغتيا ارزونه بايد ترسره شي .دا بايد يوه قرار
دادي ارزونه نه وي .ډيري وختونه ،تاسي په آساني سره کوالي شئ د يو کس په بدني ژبه او دا چي هغه
څنګه ستاسي پوښتنو ته ځواب ويلي شي  ،دا ارزونه ترسه کړي ،د يوه ژوندي پاتې شوي سره نه يواځي دا چي
کتنه وکړئ بلکه مخامخ د هغه څخه د رواني اعراضو پوښتنه وکړئ.

5

Adapted 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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•

ژوند ي پاتي شوي ممکن له حادو اعراضو څخه رنځ يوسي يا يي ممکن نه وړي .دا د روغتيايي خدماتو
عرضه کوونکي مسوليت دي چي هغه ارزونه وکړي ،تعليم ورکړئ ،او که چيرته قضيه د جندر تاوتريخوالي
له کبله وي ،ژوندي پاتې شوي د مرستي لپاره تعقيب کړي .همدارنګه ورته معلومات ورکړئ چي ممکن
اعراض او غبرګونونه تر هفتو پوري وروسته د پيښي څخه دوام وکړئ.

•

په ياد ولرئ چي د پاتي شوي پر محور مهارتونو څخه ګټه واخلي او هيڅکله څوک خپلو پوښتنوته په ځواب
ورکولي چي هغه کس نه غواړي تر فشار الندي مه راولي.

•

د هغه پاتي شوي چي له رواني پايول څخه رنځيږي ،ستاسي رول د هغه لپاره دمالتړ کول (د درملني د اړتيا په
وخت کي) دي ،خو د مالتړ ترالسه کولو لپاره په غه فشار مه راوړي (د ځان وژني افکار استثنا دي ،په داسي
حال کې چي ژوندي پاتې شوي په خطر کې دي بايد يواځي پرينښودل شي) .

په هغه څه چي بايد وپوهيږي؟ الندي د ارزونې ځيني اساسات دي:
 .1آيا تاسي خواړه خوري؟ (که نه ،ولي؟ آيا اشتها نلري او يا د خوړو خوند خراب دي يا خواړه نشته اويا کومه
فزيکي ستونزه لکه زړه بدوالي ،کانګي او ياهم اسهال شتون لري؟)
 .2آيا خوب مو سم دي؟ (که نه ،ولي؟ ويرونکي خوبونه ويني ،د ناقراري احساس لري ،مصونيت نلري ،خوب
ورځي ځکه چي انرژي نلري او داسي نور)
 .3آيا تاسي کوالي شي هغه څه چي زړه مو وغواړي ترسره کړي ،او يا اړتيا لري چي د ورځي ترسره کړي؟
(که نه ،ولي؟ فزيکي نالښتونه شته ،انرژي نلري ،د کور د پريښودو ويره لري ،په پام ساتلو کې ستونزې لري)
 .4د خپل د ژوند ملګري /کورني سره مو اړيکي څنګه دي؟ آيا هغوي پوهيږي چي څه پيښ شوي؟ (که هو)
دهغوي غبرګون څنګه وو؟ آيا ستاسي اړيکي يې اغيزمني کړي؟ (که هو ،څنګه؟) ستاسي د ژوند ملګري
غبرګون د هغې په وړاندي څنګه دي( او ستاسي دکوري)؟ تاسي څه احساس کوي چي دغي پيښي ستاسي
اړيکي ستاسي له کورني سره اغيزمني کړي؟
 .5آيا کومه ستونزه شته؟ ستاسي اړيکي د دوستانو او ګاونډيو سره څنګه دي؟
 .6آيا تاسي خپل ځانته د ضرر رسولو افکار لري؟ (که هو) ،کوالي شي تشريح کړي چي څه ډول افکار مو لرل؟
آيا فکر مو کړي چي ځانته څه ډول ضرر رسوئ؟ څه پالن لرئ؟ آيا فکر کوئ ،په ريښتيا کوالي شي دا کار
ترسره کړي؟ د دې ټولو پوښتنو پوښتل دا دي ترڅو وپوهيږو چي د ځان وژني افکار په کومه اندازه لرې
شوي؟ ډير خلک (ژوندي پاتې شوي او همداسي نور) ځانته د ضرر رسولو افکار لري ،خو په واقعيت کې کوم
ځانګړي پروګرام يي د پلي کولو لپاره نوي جوړه کړي .د ځان وژني پالن جوړول د کس تعهد د هغې په
عملي کولو داللت کوي او بايد جدي ونيول شي.
که تاسي وموندل چي ځيني د ځان وژني په خطرکي دي ،آني يا فوري مدا خله اړينه ده (کس يواځي مه
پريږدي) (الندي جملو ته وګوري)

د روان پيژندني مالتړ
•
•
•
•

رواني مالتړ بايد ټولو پاتي شويو ته برابر شي ،په ياد ولري چي تل د لمړنيو رواني مرستو له اصولو څخه
کار اخلئ .اړينه نده چي تاسي د رواني مالتړ برابرولو لپاره يو روزل شوي مشاور ته اړتيا ولري.
که چيرته رواني -ټولنيز چوپړتياوي شتون ونلري( يا د رواني روغتيا خدمات) د مالتړ يا مرستي
برابرولولپاره تاسي کوالی شئ د فعاله غوږ نيولو له مهارتونو څخه کار واخلئ.
غالبا د ژوندي پاتې شوي د اعتماد وړ کس لرل او هغه ته پرته له قضاوت څخه غوږ نيول يوه اغيزمنه
درملنه دي.
تاسي د هغه د يو روغتيايي چوپړتياوو وړاندي کوونکي په نوم ،کوالي شي هغه کس وه اوسي .مرسته
چي تاسي د خپل وخت په تيرولو هغه ته په غوږ نيولو تيروي ،کم مه ګڼي .همدارنګه تاسي کوالی شئ هغه ته
وړانديز وکړئ ترڅو پر بل کس اعتماد وکړئ (د ژوند ملګري ،دوست او داسي نور)

•
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څه بايد ووايو؟
• د ژوندي پاتې شوي-تمرکز مهارتونو څخه ګټه واخلي
• له پرانستو پوښتنو کار واخلي او ژوندي پاتې شوي ته وخت ورکړئ ترڅو په خپلواک ډول او بغير له وقفي
څخه خبرې وکړئ.
• د دې لپاره چي خبرې وکړئ يا خپل احساسات شريک کړي پر ژوندي پاتې شوي فشار مه راوړي.
• ورته معلومات ورکړئ :دمنفي او قوي او يا د بي حسي احساس وروسته د يوي فزيکي او هيجاني پيښي څخه،
په خلکو کې معمول دي.
ژوند پاتي شوي ته معلومات ورکړئ چي ممکن د خوب ،خوړلو او د ورځني کارونو په تداوم کې ستونزو سره مخ شي.
په داسي حال کې چي د وخت په تيريدو سره راکميږي .هغه کوالي شي په دي موضوع د بحث لپاره ،هرکله چي
وغواړئ ،تاسي ته کلنيک ته راشي.
ترڅو چي تاسي په ژوندي پاتې شوي راټول (محور) په ياد ولري ،تاسي کوالي شي مرسته ورسره وکړئ ،پرانستې
پوښتنې وکاروي او ژوندي پاتې شوي ته اجازه ورکړئ آزادي خبرې وکړئ او پرته له دي چي تاسي ي خبرې قطع
کړي .ژوندي پاتي مجبوروئ مه چي خبرې وکړئ ،هيجانات او نوري مسئلي شريکي کړي .هغه ته معلومات ورکړئ
چي د داسي يو ي جدي پيښي څخه وروسته د قوي هيجاناتو ،دکرختي احساس يو معمول امر دي.
او همدارنګه ژوندي پاتې شوي له دي څخه خبر کړي چي هغه ممکن د خوب ،خوراک او ورځني کارونو کې ستونزې
ولري .په عين وخت داستونزې به د وخت په تيريدو سره راکميدايشي ،او په دي ستونزو د بحث لپاره هغه کوالي شي هر
وخت کلنيک ته راشي.

که رواني چوپړتياو شته وي څه بايد وکړو؟
•
•
•

•

په خپله ټولنه د رواني-ټولنيزمالتړ څخه او دا چې څنګه کولي شوي يوه ژوندي پاتې شوي سره مرسته وکړئ،
ځان خبرکړي( چيرته ،څه وخت ،د هغې قيمت ،رازساتنه ،کيفيت او داسي نور)
ټول ژوندي پاتې شوي رجعت ته اړتيا نلري.
که چيرته تاسي احساس کوي ،نشي کوالی د يو ژوندي پاتې شوي رواني-ټولنيزي ستونزې په سمه تداوي
کړي ،که هغه په لمړني ارزونه کښي وي او که په تعقيبي جلسه کې وي ،په داسي پيښو کي ،ترټولو ښه انتخاب
رجعت ورکول دي.
رجعت ورکونه هيڅکله هم د يو ابتدايي مراقبت چي تاسي يو ژوندي پاتې شوي ته کوي ،ځاي نشي نيولي. .

که چيرته يو ژوندي پاتې شوي د ځان وژني په حاد خطر کې وي ،څه بايد وکړو؟

6

•

ډاډ ورکړئ چي ژوندي پاتې شوي له فوري خطر څخه لري دي ،لکه آيا هغي کوم درمل خوړلي او يا شديده
جرحه لري چي بيړني درمليزې درملني ته اړتيا لري؟ هغه بايد يواځي پرينښودل شي ،يا د هغي د کورنۍ يا د
خپلوانو له جملي څخه يو کس را وغواړئ چي هغي سره يو څه وخت تير کړي ،خصوصا کله چي هغي د ځان
وژني هڅه کړي وي او تاسي فکر کوي بيا هم ځانته د ضرر رسولو په درشل کې وي.

•

که چيرته د هغې کورني د هغې د سالمتيا په فکر کښي نه وي ،هڅه وکړئ د هغې ددوستانو يا نږدي
خپلوانو سره  ،دمرستي لپاره اړيکي ونيسي .که دا کار هم نام شوي ،د هغې سره دمرستي لپاره ،دښځو ډلي
چي په ټولنه کې دي اړيکي ونيسي .کيدايشي يو ددو څخه د دې لپاره داوسيدو ځاي برابر کړي ،ترڅو ژوندي
پاتې شوي د خپل ځان لپاره د اوسيدلو يو موقتي ځاي پيدا کړي.

•

کله چي فوري خطر لري شو ،ژوندي پاتې شوي د رواني مرستو په منظمو پروګرامونو کې اخته کړي ترڅو
هغه په خپلو ستونزو ډير کنترول ترالسه کړي.

•

که کله هم هغه خپه وي ،ه ّڅه وکړئ هغه يو متخصص ته راجع کړي .که متخصص شتون ونلري ،د خپګان
ضد درمل وکاروي .خو پام کوي چي  ۴-۳اوني وخت غواړي چي درمل خپله اغيزه ښکاره کړي .تر هغه
وخته ستاسي مرسته ډيره اړينه ده.
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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•

که چيرته د ځان وژني جدي ګام د هغې ژوند ګواښي ،د ځان وژني افکار د شويو مرسته سره هم شتون ولري
اويا هم شديده رواني ناروغي لکه ( سايکوزس) وي او د ځان وژني مکرر ګامونه پورته کړي وي ،ژوندي
پاتې شوي بايد يو نږدي روغتون ته ليږو.

درمليزه درملنه :يواځي د شديدو رواني ناروغيو په غبرګون کې تري ګټه اخستل کيږي.
•

د رواني ناروغيو د اعراضو درمليزې درملنه کله چي ورته بشپړه اړتيا شتون ولري -په ډيري وختونو کې
ژوندي پاتې شوي کسان درمليزې درملني ته اړتيا نلري.

درمليزې درملنه کله په نظر کې نيسي؟ او کوم درمل کاروي؟
•

کله چي يو ژوندي پاتې شوي حاد رواني اعراض ولري ،د بيلګې په ډول هغه اعراض چي د ابتدايي فعاليتونو د
محدوديدو المل کيږي( لکه په تيرو  ۲۴ساعتونو کې د خلکو سره خبرې وکړئ).

.1
.2
.3
.4
.5

ډاډ ورکړئ چي ژوندي پاتې شوي له فزيکي اړخه ثابت دي.
ديازيپم  ۱۰-۵ملي گرام ،دشپي لخوا تر دري ورځو پوري
که ممکنه وي ،ژوندي پاتې شوي يو روغتيايي مسلکي کس ته وليږئ.
که ليږل يا رجعت ممکن نه وي ،ژوندي پاتې شوي هره ورځ ارزونه ،رژيم يي په مناسب ډول تنظيم کړي.
هيڅکله هم ديازيپم د ويري د کمښت په موخه مه کاروي ،خو ممکنه د خوب د ستونزو لپاره د يو څو ورځو
لپاره په نظر کې ونيول شي .ډير احتياط کوي :د بنزوديازيپين څخه ګټه اخستنه اعتياد رامنځته کوي ،په
ځانګړي توګه په هغه ژوندي پاتې شويو کې چي ډير تکليف ولري.
که چيرته يو ژوندي پاتې شوي کم ترکمه له دوه اونيو څخه د ډير وخت لپاره پريشانه وي او پيښه  ۳-۲مياشتي
مخکې پيښه شوي وي او ژوندي پاتې شوي ددواي درملني غوښتونکي وي او په عين وخت کې تاسي نشي
کوالی هغه/هغي ته رجعت ورکړئ ،نو:

•

 Imipramine, amitriptyline .1او يا دژور خپګان ضد درمل امتحان کړي .تاسي کوالي شي دشپي لخوا -۷۵
 ۱۵۰ملي گرام (له  ۲۵ملي گرام څخه پيلو وکړئ او داړتيا سره سيم يي تنظيم کړي) سپارښتنه وکړئ.
 .2ددرملو جانبي عوارض ،لکه دخولي وچوالي ،د دېد خراپوالي ،دزړه دضربان غير منظم کيدل او دسر ګنګسيت
متوجه اوسي .په ځانګړي توګه کله چي ژوندي پاتې شوي سهار له خوبه پاڅيږي.
 .3د درملنې موده د هغې په ځوابه پوري توپير کوي.
يو ناروغ چي له رواني اعراضو /ناروغي رنځ وړي ،صرف نظر له اعراضو ،تشخيص يا سپارل شوي
درملنه  ،دپيښي تعقيب حياتي دي.
 .1حتي که تاسي ژوندي پاتې شوي د رواني روغتي مسلکي کس ته راجع کوي ،اړينه دي چي تاسي هم د هغې
اعراض تعقيب کړي.

 ۵.۴درسي مواد:دشديدو رواني ناروغيو مرسته او درملنه

7

د هغو خلکو مرسته چي شديده رواني ناروغي لري
د رواني حالت ارزونه:
تاسي ممکن د کس رواني حالت د روغتياي معايناتو په وخت کې ارزونه کړي .د رواني حالت ارزونه په ليدلو او
اوريدلو پيل کيږي .الندي ټکي ياداشت کړي:
آيا خپل ظاهري وضعيت ته رسيدل شي؟
ايا دناروغ جامي او ويښتان منظم دي او که غير منظم دي؟

ظاهر اوکړه وړه

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.

-
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ايا هغه ويريدلي او که پريشانه ښکاري؟
آيا هغه بيقرار او که آرامه دي؟
آيا د تسمم ( دنشي حالت) او ددرملو څخه دناوړه ګټه اخستني حالت شتون
لري او که نه؟
آيا هغه آرامه دي؟ ژاړي؟ تشويش کوي؟ ډير غمجنه دي؟ او ياهم بي له کو خلق ،دواړه هغه څه چي تاسي ګوري او هغه څه چي
وجهي احساسه دي؟
تاسي ته راپور درکول کيږي؟
وينا
آيا هغه آرام دي؟

څه ډول خبرې کوي( واضح يا په سخته) ؟
ډير ګړندي يا ډير په کراره؟
آيا د هغې /هغه خبرې ګډوډي دي(دفهم وړندي) ؟
آيا ځانته د ضرر رسولو افکار لري؟
آيا تير بد خاطرات ورته بيا بيا ياديږي؟
آيا تيري بدي پيښي بيا تجربه کوي؟

افکار

تاسي کوالي شي د ساده پوښتنو په کولو هم راټول کړي:

• “څه احساس لري؟
• ژوند او چاپيريال تاسي ته څومره بدلون کړي دي؟
• آيا ستونزې لري؟
• آيا د ورځني ستونزو په حل کې ستونزې لري؟
که ستاسي عمومي ارزونه ستونزې د رواني حالت په برخه کي ،افکار ،رويه ،اود ميرمني عدم کاميابي په
ورځني ژوندي کې په ګوته کړي وي ،نو کيدايشي هغه په شديدو رواني ستونزو اخته وي.

د ځان وژني او ځانته د تاوان رسولو ښکاره خطر

ځيني روغتيايي کار کوونکي داسي فکر کوي چي د ځان وژني په هکله خبرې کول ميرمن دغه عمل ته متوجه
کوي .خو داسي نده اکثرا د دې موضوع په هکله خبرې کول دميرمني تشويش راکموي او هغي سره مرسته
کوي چي هغه خپل ارزښت وپيژني.
که ميرمن الندي افکا ر ولري:
• دسمدستي ځان وژني او ځانته تاوان رسولو افکار
يا
• ځانته د تاوان رسولو تابخچه او يا هم د دې عمل پالن ،ځانته تاوان رسول په تيرو مياشتو کي ،او فعال
ډير مضطرب ،خشن ،مشوش ،او غير ټولنيز دي.
نو ځانته دسمدستي د تاوان رسولو يا ځان وژلو خطر شتون لري او بايد دا ميرمن يواځي پرينښودل
ش ي.
دا ميرمن په عاجل ډول سره يو متخصص او يا بيړني روغتيايي کلينيک ته وليږي.

دژور خپګان منځني -شديده ګډوډي:
•

هغه ښځې چي د خپل خاوند لخوا تر تاو تريخوالي يا جنسي تيري الندي نيول شوي وي ،د سختي ويري
احساس ،د ګناه احساس ،غم او ناميدي او نور سخت احساسات کوالي شي .د احساسات په ټوليزډول لنډ مهاله
وي او د ستونزو په وړاندي يو عادي غبرګون دي.

کله چي يوه ښځه ونشي کوالی د خپلي ستونزې لپاره د حل الره پيدا نشي کړاي ،د نښي دوامداره کيږي .او دا ميرمن
کيدايشي د رواني ګډوډي لکه ژور خپګان څخه رنځ ويسي.
• خلک پرته له دي چي د ژوند له ناببره پيښو سره مخ شي په ژور خپګان اخته کيدايشي.
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•
•

هره ټولنه له پخوا نه په ژور خپګان اخته کسان لري.
که يوه ښځه مخکې لدي چي له يو تاوتريخوالي سره مخ شي اخته وي ،نو هغه د نورو په پرتله ډيره په خطر
کښي دي او د بيا ځلي اخته کيدو خطر سره مخ ده.

نوت :دمتوسط -شديد ژور خپګان د درملنې پريکړه هغه وخت بايد وشي چي يوه ميرمن دوامداره اعراض ولري يعني
لږ ترلږه د دوه تيرو اونيو لپارها ونشي کوالی د خپل ژوند نورمال کارونه په ښه توګه ترسره کړو.

هغه نالښتونه چي يوه رواني ګډوډي ښکاره کوي
•
•
•
•

کم انرژي ،بي حالي ،او د خوب ستونزې
دڅو ډوله فزيکي ستونزو شتون پرته له دي چي کوم واضح علت يي معلوم وي ،لکه ګنګ دردونه.
دوامدره خون جګري او زجر
له تفريحي کارونو څخه خوند نه اخستل او ياهم کم خوند اخستل

د منځني-شديدژور خپګان ارزونه:
آيا ميرمن منځني-شديد خپګان لري؟
الندي ټکي وارزوئ:
 .Aميرمني چي الندي  ۲نښي لږ تر لږه د دوه اونيو لپاره ولري:
– خپه راواني حالت ( دورځي ډيري وخت اويا هم هره ورځ) دماشومانو او تنګيو ځوانانو لپاره :د
تخرشيت شتون او ياهم خپه رواني حالت.
– په تفريحي کارونوکي د خوشحالي له منځه تلل
– کمه انرژي او ياهم بيحالي.
 .Bهغه ښځې چي الندي  ۳نښي لږترلږه د  ۲اونيو لپاره ولري
– په کارکي د پام او دقت کموالي
– په خپل نفس عزت دنفس داعتماد کموالي
– دبي ارزښتي او د ګناه د احساس افکار
– راتلونکي ته اميد نلرل
– د ځان وژني او ځانته تاوان رسولو افکار
– د خوب ګډوډي
– داشتها لمنځه تلل
 .Cميرمن يا ښځه دليدلو وړ ستونزې په شخصي  ،فاميلي ،ټولنيز ،مسلکي او نورومهمو ساحو کې ولري.
• د ژوند دبيال بيلو ورځني شيونو په هکله لکه دنده ،ښوونځي ،کورني او ټولنيز کارونو په هکله پوښتنه وکړئ.
.
• که  A,B ,Cدري واړه د  ۲اونيو لپاره شتون ولري ،نو منځني-شديد ژورخپګان شتون لري.

آياد موجوده اعراض لپاره کومه بله توضيح شتون لري؟ (بغير له منيځني-شديدژورخپګان)
 .Aد هغه ټولو حاالتو چي د ژور خپګان المل کيږي له نه شتون څخه ځان ډاډه کړي.
 .Bدکم خوني له نه شتون ،خوارځواکي ،دتايرايد غدي له عدم کفايه دماغي سکته او د درملو جانبي عوارض
چي د داسي اعراضو المل کيږي (لکه :د رواني حالت بدلون د سترويد دکاروني له کبله) ځان ډاډه کړي.

 .1دمانيا د حملو له نه شتون څخه ځان ډاډه کړي .ارزونهو کړي چي په کومه موده کې چي حملي پيښي شوي دي آيا
ميرمني خپل مياشتني عادت تير کړي که نه؟
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.a
.b
.c
.d
.e
.f

دځوابونو کمه اړتيا
بي حده دروغجنه خوشحالي ،خالص تندي ،او يا هم مخرش مزاجي حالت .
مغشوش افکار ،په آساني سره د هواسو پريشانه کيدل.
د فاليتونو ډيروالي ،د انرژي د ډيروالي احساس ،او ګړندي خبرې.
هوسي او بي پروايي ګړني لکه قمار وهل او له حده ډير لګښت او مهمي پريکړي بي له کوم پالن جوړوني
څخه.
او يا هم له حقيقت څخه لري په نفس اعتماد.

ميرمني د مانيا حملي تيري کړي که د څو اعراضو له جملي څخه  ۵الندي اعراض لږترلږه د يوې اوونۍ لپاره شتون
ولري او ذکر شوي اعراض د ورځني وظايفو د اختالل المل شوي ،او خپل ځانته او کورني غړو ته د خطر المل شوي.
که داسي وي ،نو ژورخپګان د بل اختالل له کبله د دوه قطبي يا( )bipolar disorderاختالل په نامه ياديږي .بيالبيل
سازمان ته اړتيا لري .بايد متخصص سره اړيکه ونيسو.
.A
.B
.C
.D

دنورمالو غبرګون د نه شتون څخه د تاوتريخوالي په وړاندي ځان ډاډه کړي.غبرګون هغه وخت نورمال
کيدايشي :
بي له کومي کلينيکي مداخلي څخه د اوږد وخت په بهير کې څرګند ښه والي د ناروغ په حالت کې رامنځته شوي
وي.
دمنځني -شديد ژورخپګان او ياه هم دمانيا د حملي هيڅ ډول تا ريخچه شتون ونلري.
دا اعراض ورځني کارونو ته د تاوان رسولو المل نکيږي.

دمنځني او خفيف ژور خپکان درملنه :دمنځني -شديد ژورخپګان مهارول:
رواني تعليمات وړاندي کړل.
دميرمنو لپاره عمده پيغامونه (دچوپړتياوو وړاندي کوونکي،په مناسب وخت کي)
.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7
-

ژور خپګان يو عادي حالت دي او هر چاته پيښيدلي شي.
دژورخپګان پيښيدل پدي معنا ندي چي ميرمن/ښځه کمزوري او تنبله ده.
د نورو منفي چلند( لکه:تاسي بايد قوي شيد يا تکړه شي ،ځان اداره کړه) د واقعيت سره ربط پيداکوي
چي ژور خپګان يو دليدلو وړ يو حالت ندي( ،داسي نه لکه يو کسر يا زخم) او همدارنګه دا غلطه باور چي يو
کس کوالي شي ژور خپګان په زور او اختيار کنترولولي شي.
د ژور خپګان ناروغان د خپل ځان ،خپل ژوند او د خپلي راتلونکي په هکله منفي افکار لري .د دوي موجوده
حالت ډير ستونزمن وي ،خوژور خپګان کوالي شي دغير منطقي او نا اميدي المل شي .دا اعراض ښه کيدو
خواته ځي کله چي ژورخپګان کنترول شي.
څو اوونۍ وخت ته اړتيا ده ترڅو چي درملنه ځواب ووايي.
که ستونزمن هم وي ميرمن بايد دالند ي کارونو دکولو هڅه وکړئ :دا کارونه د خراب رواني حالت د ښه والي
المل کيږي.
هغه کارونه چي ناروغ ته خوندور ول ،هڅه وکړئ چي هغو ته دوام ورکړئ.
د ويده کيدو او ويښيدو وختونه تظيم کړي
څومره چي کوالي شي ،فزيکي کارونه ترسره کړي.
هڅه وکړئ ترڅو په مناسب وخت کې مناسبه خواړه وخورئ ،سره له دي چي اشتها مو بدله شوي.
هڅه وکړئ چي د خپلوانو او د کورنۍ اعتمادي غړو سره وخت تير کړي.
هڅه وکړئ ترڅو په ټولنه او ټولنيزو کارونو کې برخه واخلي.
د ځان وژني او د ځانته د صدمه رسولو افکارو څخه خبر اوسي .که داسي افکار پيداکوي ،فشار پري مه
راوړئ .يو اعتمادي کس ته خبر ورکړئ .که ممکنه وي ژر يي بيا مرستي ته ځان ورسوي.

ټولنيز مالتړ تقويه کړي او د رواني فشار کنترول تدريس کړي.
که دروزل شوي او نظارت شوي درمل کوونکي پيداشي ،درجعت ورکوني مسله دلنډ مهاله درملني لپاره د روان پيژندني
درملنه د ژور خپګان لپاره کله چي هغه موجود ويپه نظر کې ونيسي
 د ستونزو د حل مشاوره
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بين الفردي درملنه
کړو-پيژندني درملنه
کړو فعالول

ژور خپګان ضد درمل په نظرکي ونيسي.


يواځي هغه وخت د ژور خپګان ضد درملو په کارولو الس پوري کړي چي پدي هکله مو روزنه ليدلي وي.

په الندي حاالتو کې د متخصص سره مشوره وکړئ.



که دا کس (ميرمن) ونشي کوالی بين الفردي او کړو -پيژندني او يا ژور خپګاه ضد درملو ته الس رسي
ونلري
هغه (ميرمن) د ځان وژني يا ځان زوروني په پيښيدونکي خطر کې دي

 .1قضيه تعقيب کړي



د تعقيب الري ورته پيشنهاد کړي .دوهمه ناسته يا غونډه په يوه اوونۍ کې او د اختالل يا ګډوډي د کورس
سره سم تنظيم کړي.
اعراض يي تعقيب کړي:که دکس په وضع کې ښه والي ونه ليدل شو نو رجعت يا ليږل په نظرکي وساتي.

دوراني فشار اختالل وروسته دپيښي څخه:
دفعتا وروسته د د يو تروماتيکي تجربي څخه لکه جنسي ګټه اخستنه ،اکثره ميرمني له يو رواني اختاللي يا ګډوډي
څخه رنځيږي.
دځيني ميرمنو لپاره دا غبرګون لنډ يا ګذري وي او کلينيکي کنترول ته اړتيا نلري.
کله چي د ځانګړو اعراضو يوه ټولګه ( بياځلي تجربه کول ،ډډه کول ،دموجوده شديد تهديد احساس) د ۲مياشتو څخه
ډير وخت لپاره په دوامداره ډول پاتي شي ،ميرمني /ښځې ته د رواني فشار اختالل وروسته دپيښي څخه پيداشوي.
د هغې د نوم سره سره  ،د پيښي څخه وروسته د رواني فشار اختالل يواځيني حالت ندي چي وروسته د
تاوتريخوالي څخه رامنځته کيږي .داډول پيښي کوالي شي د نورو روغتيايي رواني ګډوډيو د فعاليدو المل کيږي.

دپيښي څخه وروسته د رواني فشار اختالل وصفي نالښتونه يا شکايات :
هغه ښځې د تروما څخه وروسته سترس ګډوډي باندي اخته دي له هغه ښځو څخه په سختي سره تفکيک شي چي له نورو
ناروغيو رنځيږي.ځکه هغو په پيل کې غير مشخص اعراض لځانه ښکاره کوي لکه:
• د خوب ستونزې (مثال :د خوب کوالي)
• تخرشيت ،خپه رواني حالت او دوامداره اضطراب .
• څو فزيکي اعراض چي واضح فزيک المل ونلري( مثال :سرخوږ ،دزړه تيز ضربان)
که څه هم کيدايشي هغوي په سوال او ځواب دا واضح کړي چي د تروما څخه وروسته ګډوډي څخه نمايندګي کوي.
لکه :ژور خپګان ،او الکولو اختالل.
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د رواني فشار ارزول وروسته له پيښي څخه:

که تاوتريخوالي يوه مياشت مخکې پيښ شوي وي ،نو دا ښځه د وروسته د پيښي ياتروما د
ختالل ( )PTSDلپاره بررسي کړي.
•

ارزونه وکړئ:

 .1د بيا تجربه کولو اعراض يا دبيا معروض کيدو اعراض :د تاوتريخوالی د بدې خاطرو بيرته راګرځيدل ،داسي
فکر کوئ چې تاوتريخوالی همدا اوس پيښيږي (لکه له ډاره ډک خوبونه ،لرليدونه ،يا بدې خاطرې چې شديده
ويره او وحشت ورسره وي)
 .2دډډه کولو اعراض :دافکارو ارادي – د فکرونو څخه قصدي ډډه کول .خاطرې ،فعاليتونه او هغه حالتونه چې
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
 .3دموجود شديد تهديد احساس اړند اعرض  :سخته انديښنه او دناڅاپي حرکاتو د خطر يا غبرګون ښودلو له
خطر څخه پوهه يا باخبرې( د بيلګې په ډول :خطر ته غوږ يا عصبي او سيدل)
 4 .4په ورځني کارونوکي ستونزې :که الندي ټولي نښي ۱يوه مياشت وروسته د تاوتريخوالي څخه شتون ولري
نو د تروما څخه وروسته اختالل کيدايشي .همدارنګه چک کړي چي کومه بله طبي ستونزه لري ،دژور خپکان
منځني –شديد ه ګډودي ،د ځان وژني افکار ،اويا دالکولو او يا مخدره توکو ستونزه لري که نه

دپيښي څخه وروسته رواني فشارګډوډي يا اختالل مهارول يا اداره کول
.1
.2
.3
.4
.5

ښځو ته د دې اختالل يا ګډوډي په هکله پوهاوي ورکړئ
ټولنيزه مرسته تقويه کړي ،دسترس کنترول او اداره ورته وپوهوي.
که روزل شوي تيراپستان شتون ولري ،رجعت ورکول په نظر کې نيسي.
که متخصص شتون ولري ،د هغه سره مشوره وکړئ.
تعقيب وکړئ.

دپيښي څخه وروسته د رواني فشار ګډوډي يا اختالل اداره
ميرمن/ښځې ته دپيښي څخه وروسته رواني فشار اختالل په هکله پوهاوي ورکړئ .توضيح ورکړئ:
-

-

اکثرا د تروما څخه وروسته اختالل ناروغان له يو څه مودي څخه وروسته روغيږي ،درملنه رغونه ګړندي
کوي.
دپيښي څخه وروسته اختالل لرونکي کسان فکر کوي اوس هم په خطر کې دي ،او هغو ډير تشويش کوي .او
ياهم دخطر انتظار کوي.
دپيښي څخه وروسته کسان له تروماتيکو پيښو څخه بدي خاطري لري .کله چي دا پيښيږي ،هغوي د ويري او
وحشت احساسات چي د تيرو احساساتو سره چي کله تاوتريخوالي پيښ شوي وه تجربه کوي .همدارنګه
ويرونکي خوبونه لري.
هغه کسان چي د رواني سترس ګډوډي وروسته د تروما څخه لري ،هڅه کوي چي دتيرو خاطر څخه ډډه
وکړئ .څنګه چي دغي لري والي په ژوند کې د ستونزو المل کيږي.
(که ممکنه وي) هغه کسان چي درواين سترسي ګډوډي وروسته د تروما څخه ولري ،کيدايشي نوري فزيکي
ستونزې هم ولري .لکه :ځاند درد ،دانرژي لږوالي ،بيحالي ،تخرشيت ،او خپه رواني حالت.

هغي ته توصيه وکړئ:
-

خپل ورځني کارونه تر ممکنه حده په عادي ډول ترسره کړي او همداسي دوام ورکړئ.
د هغې داعتمادي کسانو سره خبرې وکړئ .دپيښي شوي پيښي په هکله څه احساس لري .خو دا کار هغه وخت
ترسره کړي چي هغه ښځه ورته تياره وي.
په آرام ورکوونکو کارونو دي ځان مصروفه کړي .ترڅو يي تشوييش او ويره کمه شي.
د رواني سترس ګډوډي وروسته د تروما څخه د مهار لپاره بايد دالکولو او مخدره توکي ودروي.
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 .1ټولنيز مالتړ يي تقويه کړي ،دروحي فشار کنترول او اداره ورته تعليم ورکړئ.
 .2که مسلکي روزل شوي کسان شتون ولري ،ليږل يا رجعت ورکول مه هيروي.
-

کړو -پيژندني تداوي متمرکز په رسيدلي تاوان په ګروپي او انفرادي بڼه ()CBT-T
د حساسيت کمولوي ،دسترګو حرکات او بيا ترسره کول ()EMDR
که متخصص شتون ولري ،ورسره مشوره وکړئ.

-

که دا ښځه د کړو -پيژندني او يا د حساسيت کمولو ،دسترګو خوځولو او دبيا ځلي ترسره کولو درملني دموندني
توان ونلري،
داښځه د ځان وژني  /ځان ځوروني په فوري خطر کې ده.

 .3تعقيب کړي.
-

راتلونکي غونډي د ۴-۲اونيو کې تنظيم کړي او د هغې څخه وروسته ناستي د ګډوډي په معياد سره عياري
کړي.

 .۵.۵درسي مواد.ساده تخنيکونه دعمدې اعراضو او پايلو لپاره:
دآرامولو تمرين او په ناستي تمرين
دآرامولو ساده تمرين:

پيژندنه“ :تشويش اوويره وروسته د تاوتريخوالي څخه عادي خبره ده .او تاسي دا السخته وي چي کوم
ستونزې سره چي مخ ياست حل کړي .د هغه ستونزې حل چي تاسي تجربه کړيده ،آسانه الره نشته .خو د
آراموونکو ورزشي طريقو سره تاسي کوالي شي ښه خوب وکړئ،ښه پاملرنه وکړئ ،او لوړه اندازه انرژي
ولري”.
دکاهالنو لپاره:
• شهيق په کراره ترسره کړي )... ،1003 ،1002 ،1001( ،د خپلي پوزي له الري هوا واخلي او په همدي ډول
خپل بطن ډک کړي.
• په آرامه ځانته وواياست ،ځان مي له آرمي سره ډک شوي .په کراره ذفير ترسره کړي،1002 ،1001(.
 ) ...،1003دخولي له الري په کراره هوا پريږدي او ټوله هوا بهر کړي.
• په آرامي او په کراره ځانته ووايي چي زما وتن ټول تشويشونه له خپل ځانه لري کوي.
• .داجمله  ۵ځلي تکرار کړي.
• هڅه وکړئ چي داکار دورځي څو ځلي ترسره کړي.
دماشومانو لپاره:
• راځي يوبل ډول ساه اخستل تمرين کړي چي زمونږ دبد ن دآراميدو المل کيږي .
• .يوالس مو په معده کيږدي (عملي ښکاره کړي)
• ښه ،او مونږ ساه اخلو د پوزي ال الري .خپل سږي دپوزي له الري لهه هوا څخه ډکوو خوداو زمونږ ه ګيډه
په دي شکل بهرته راوځي.
• وروسته مونږه هوا دخولي له الري هوا بيرته بهرته وباسو ،وګوري چي ګيډه مو بيرته دننه ځي ،عملي يي
ښکاره کړي.
• مونږ په ډيره کراره ساه اخلو کله جي تر  ۳حساب کوو  ،وروسته تر  ۳حسا ب کوو او تاسي هوا له سږو
څخه بهر کړي.
• راځي چي په ګډه يي ترسره کړو .آفرين ،ډير ښه.
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تمرين دناستي په حالت:
پيژندنه:
وروسته د تاوتريخوالي له تجربه کولو څخه ،تاسي خپل ځان سرتر خپو پټوي او تر احساساتو الندي راځي ،او نشي
کوالی خپل افکار دپيښي يه هکله ودروي .نو تاسي کوالي شي د يو ميتود څخه چي د  groundingپه نوم ياديږي ګټه
اخلو داطريقه تاسي سره مرسته کوي چي لژ په خپلو احساساتو کې غرق شي.داتمرين تاسي په ناسته داسي وکاروي چي
ستاسي پام ستاسي له افکارو بيرون ته محرفوي .او داهغه څه دي تاسي ي کوي.
دکاهالنو لپاره.
په يوه راحت حالت کښيني چي الس او خپي مو يو پر بل دپاسه رانشي .په کراره او ژوره ساه واخلي.
خپل چاپيلاير ته وګوري او د  ۵څيزونو نومونه چي هڅوونکي نه وي واخلي .د بيلګې په ډول :زه بوټان وينم ،زه فرش
وينم ،او داسي نورژوره او په کراره ساه واخلي .د دې څخه وروسته د  ۵آوازونو نو مونه چي هڅوونکي نه وي واخلي
زه ديوي ميرمني نوم اورم ،د دروازي دبنديدو آواز اورم ،د ټايپ کولو آواز اورم ،د ګرځنده تيليفون دزنګ اواز اورم او
داسي نور
په کراره او ژوره ساه واخلي .وروسته بيا  ۵شيان چي هڅوونکي نه وي لمس کړي او نومونه واخلي .د بيلګې په ډول:
زه د دې څوکي دلرګي مټه لمس کووم ،زه احساس کوم چي دا څوکي زما دشا سره لګيږي ،زه په خپلو السونو کمپله
احساسوم .ژوره او کراره ساه واخلي.
د ماشومانو لپاره:
تاسي حتما ليدلي ماشومان په خبل چاپيلاير کې د رنګونو نومونه تکراروي .د بيلګې په ډول :ماشوم ته ووايي چي دپينځو
څيزونو نومونو واخلي چي د هغه په چاپيريالي کښي وي .آيا د او بو په رنګ څه ويني؟ په زيړ رنګ؟ يا په شين رنګ
څه ويني؟ که دا مرستندويه ګامونه د احساساتو دښه والي المل نشي کيداي ،نو تاسي کوالي شي له يو مسلکي رواني
روغتيا ماهر سره مشوره وکړئ ،کيدايشي درملو ته اړتيا پيښه شي .او دا درطريقه هغه کسانو ته ځانګړي کړي چي د
ليد ،اوريدلو او خبرې کولو ستونزې لري.

د رواني فشار کمولو تمرينونه
دکراره ساه اخستلو طريقه
پښې مو وغځوي په ځمکه کښيني .السونه مو په پښو کيږدي .وروسته له دي چي تمرين مو ياد کړ چي څنګه ترسه
کيږي  ،په پټو سترګو يي ترسره کړي .دا ترين تاسي آراموي .داتمرين په هر ځاي کې ترسره کوالي شي .کله چي
پريشانه او خپه وي او يا نشي کوالی ويده شي .لمړي مو بدن ته اسراحت ورکړئ ،السونه او خپو ته مو حرکت ورکړئ
او سستي يي کړي ،اوږي مو شاته ويسي او سر دواړه خواووته وخوځوي .السونه مو په کيډه کيږدي او د خپلي ساه په
هکله فکر وکړئ.
په کراره د خپلو سږو هوا دخولي له الري بهر کړي ،او ګيډه مو دننه خواته احساس کړي .او س د پوزي له لياري ژوره
او کراره ساه واخلي .او ګيډه مو راوتلي حساس کړي .دپوزي له لياري په کراره او ژوره ساه واخلي او په هر شهيق کې
 ۳ ،۱،۲حساب وکړئ .او په همدي ډول په هر ذفير کښي هم تر دريو حساب وکړئ.
په همدي ډول تر  ۲دقيقو حساب وکړئ .کله چي ساه اخلي داسي حساس وکړئ چي ويره ستاسي له ځانه بهر خي.

دعضلي پرمختلونکي استرخا طريقه.
-

.1
.2
.3
.4

پد ي تمرين کې خپل عضالتوته مي تقبض او وروسته ورته استرخا ورکړئ .دخپو له ګوتو پيل وکړئ.
دخپو ګوتي مو حلقه کړي .اودګوتو عضالت مو دتقبض په حالت کې وساتي .په عين وخت کې ژوره ساه
واخلي او تر  ۳پوري وشميري .وروسته مو ګوتوته استرخا ورکړئ ،او په عين وخت کې ساه مو خارجه
کړي .په عادي شکل تنفس وکړئ او په ګوتو کې داستراحت احساس کړي.
عين تمرين د بدن په غړي په عين شکل تکرار کړي.
دخپو او ورنونو عضالت مو د تقبض په حالت کې وساتي.
ګيډي ته مو تقبض ورکړئ .السونه مو د سوک په حالت کې راولي.
السونه مو له څنګل څخه قبض کړي او همداسي يي وساتي.
داوږو هډوکو مو سره نږدي کړي او فبض په حالت ي وساتي.
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 .5اوږي مو څومره چي کولي شو پورته واچوي .دمخ ټول عضالت مو شخ ونيسي.
 او س مو زنه په سينه باندي ښکته کړي .کله چي ساه اخلي په کراره او په احتياط سره ښي خواته وګرځوي .اوکله مو چي ساه پريږدي ،سرمو په دايروي شکل چبي خواته تاو کړي .او دا کار  ۳ځلي ترسره کړي .اوس د
دې برعکس عمل تسره کړي .او دا کار هم  ۳ځلي تکرار کړي.
 -او س مو سر عادي حالت ته راولي ،او احساس وکړئ چي څومره آرام شوي ياست.

ضميمه

:

د ارزونې اوژغورني پروګرام

دراجستر ګڼه

شخصی راز

دپيښی راز

محرم دي
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کورني تاوتريخوالي
د کورني تاوتريخوالی څخه د ژوندي پاتې شوي د خطر ميزان:
د روغتيايي مراقبتوتو وړاندي کوونکي ته ياداشت :
يواځي هغه ګامونه او پوښتني چي د پاتي شوي وضعيت ته مناسبې په پام کې ونيسئ
کله که يوه ښځه کم تر کمه الندي دري پوښتنو ته په هو ځواب ووايي د دې احتمال شته چي هغه د تاوتريخوالي له آني
خطر سره مخامخ دي.
.1
.2
.3
.4
.5
.6

نه☐
هو☐
ايا تاسي د آني خطر سره مخ ياست؟
آيا دتيرو  ۶مياشتو په موده کې اکثره وخت تاوتريخوالي پيښ شوي يا په هره مياشت کې له بلي څخه بدتر وه؟
نه☐
هو☐
نه☐
آي کله هم (نارينه) له سالح څخه کار اخستي او يايي تاسي په سالح سره تهديد کړي ياست؟ هو☐
نه☐
هو☐
آيا فکر کوي چي هغه تاسي وژني؟
نه☐
هو☐
آيا کله چي حامله وي ستاسي په وهلو يي الس پوري کړي؟
نه☐
هو☐
آيا هغه تل ستاسي په وړاندي له شرارت او حسادت څخه کار اخي؟

که پاتي شوي احساس کوي چي په خطر کې دي هغي ته د هغي دحقوقو په هلکه او درجعت ورکول په هکله معلومات
ورکړئ.

 دهيجاني خونديتوب لپاره :د ژوندي پاتې شوي ته معلومات او درجعت ورکولو انگبره د رواني روغتياخدماتو ته برابره کړي
 ثانوي رواني روغتيا خدماتو رجعت برابر کړي ،ځيني وخت دبستري کيدو له الري کولي شو د ژونديپاتې شوي له مصوونيت څخه ډاډه شو.
کله چي ژوندي پاتې شوي رحعت ومانه ځان مطمين کړي چي مخامخ يا مستقيما رجعت ورکړل شي
-

هغي سره مرسته وکړئ چي د ځان ساتني پروګرام جوړکړي
دمجلس سره سم دراتلونکي تعقيب لپاره الره جوړه کړي.

د کورنۍ تاوتريخوالي د ژوندي پاتې شوي لپاره د مصونيت پروګرام
د روغتيايي خدماتو وړاندي کوونکي ته ياداشت:ژوندي پاتې شوي(ښځېنه يا نارينه) ته معلومات ورکړئ چي تيري
کوونکي په خپلو ناوړه کړو وړو کنترول نلري .خو ژوندي پاتې شوي کوالي شي غوره کړي چي څه ډول ځواب تيري
کوونکي ته وکړئ چي خپل ځان او ماشومان يي خوندي شي.
 .1که تاسي په عجله خپل کور په عجله پريږدي؟ چيرته به الړ شي؟
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 .2ايا تاسي يواځي ځي او که خپل ماشومان هم ځان سره وي؟
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
 .3تاسو هلته څنګه رسيږي؟
_____________________________________________________________________________
 .4کله چي خپل کورني پريږدي ،اړتيا دي چي ځيني اسناد ،کلي ،پيسي ،جامي يا نور شيان د ځانه سره واخلي؟
_____________________________________________________________________________
 .5آيا تاسي کوالي شي شيونه په يو مصون ځاي کې يا د يو ه کس سره داړتيا په وخت کې کيږيي؟
_____________________________________________________________________________
 .6کله چي تاسي خپل کور پريږدي پيسو ته السرسي لري؟ چيرته ايښي دي؟ آيا په عاجل وخت کې ورته السرسي
لري؟
_____________________________________________________________________________
 .7آيا کوم ګاونډي لري چي د تاوتريخوالي په هکله ورته معلومات ورکړئ او کله چي چيغو آواز اوري پوليسوته
زنګ ووهي او ياهم ستاسي مرستي ته دننه کورته راشي.
_____________________________________________________________________________

راجستر شميره

شخصی راز

دپيښی راز

محرم دي

دکورنه بغيريا بهرني تاوتريخوالي
دکورنه بغير تاوتريخوالي د ژوندي پاتي شوو دخطر ارزونه
د روغتيايي مراقبتونو دعرضه کوونکو لپاره ياداشت :
يواځي هغه ګامونه او پوښتني چي ځوابونه يي ژوندي پاتې شوي وضعيت ته منحصر وي په نظر کې ونيسي
 .1آيا د تيري کوونکي سره دبيا مخا مخ کيدو امکان شته؟
هو ☐

نه ☐
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که ځواب هو وي ،توضيح ورکړئ:
_____________________________________________________________
 .2تيري کوونکي د دې په هکله چي تاسي چيرته ژوند او کار کوي ،ښوونځي ته يا بل ځاي ته په منظم ډول ځي
معلومات لري؟
نه ☐
هو ☐
______________________________________
 .3آيا باور لري چي هغوي تاسي وژني؟
 .4آيا دپيښي له وخت څخه تراوسه ژوندي پاتې شوي تاسي سره اړيکه نيولي
که ځواب مو هو وي ،تو ضيح ورکړئ:

هو ☐
هو ☐

نه ☐
نه☐

______________________________________________________________
ني☐
بلي ☐
 .5آيا تيري کوونکي ستاسي کورته السرسي لري؟
که ځواب مو هو وي ،تو ضيح ورکړئ
______________________________________________________________
.6

آيا تاسي داسي څوک ( دکور غړي ،خسرګني ،ګاونډي ،دوستان ،يا دټولني غړي) لري چي ستاسي د ساتني رول ولوبوي
ني☐
بلي ☐
او تاسي هغه سره په دي هکله خبرې وکړئ

که ځواب مو هو وي ،تو ضيح ورکړئ:
______________________________________________________________
که ژوندي پاتې شوي ځان په خطر کې احساسوي  ،مهرباني وکړئ هغه (ښځه يا نر) ته د هغه دحقوقو په هکله معلومات
ورکړئ او هغه دليږ د الرو چارو په هکله معلومات ورکړئ

 دخوندي توب لپاره :د منځګړتوب دخدماتو په اړه ،ژوندي پاتې شويو ته قانوني او دخونديتوب قويمعلومات ورکړئ
 دهيجاني مصوونيب لپاره  :د رواني روغتيا او د رجعت ورکولو دسيستم په هکله معلومات ورکړئ اوانګيزه ورکړئ
 دهيجاني خونديتوب لپاره :د ژوندي پاتې شوي ته معلومات او درجعت ورکولو انگبره د رواني روغتياخدماتو ته برابره کړي
 ثانوي رواني روغتيا خدماتوته برابر کړي ،ځيني وخت دبستري کيدو له الري کولي شو د ژوندي پاتېشوي له مصوونيت څخه ډاډه شو.
کله چي ژوندي پاتې شوي رحعت ومانه ځان مطمين کړي چي مخامخ يا مستقيما رحعت ورکړل شي
کله چي ژوندي پاتې شوي په هماغه وخت کې رجعت و نه مانه:
 د ساتني پروګرام په جوړولو کې ورسره مرسته وکړئدمجلس سره سم دراتلونکي تعقيب لپاره الره جوړه کړي.
-

د غير کورني تاوتريخوالي د ژوندي پاتې شوي دساتني پروګرام
د روغتيايي خدماتو وړاند کوونکي ته ياداشت
ژوندي پاتې شوي (ښځه يا نر) ته معلومات ورکړئ چي هغه د تير کوونکي په کړنو کنترول نلري .خو هغه کوالي شي
تيري کوونکي ته څه ډول ځواب ورکړئ چي ځان تري خوند کړي.
 .1که تاسي اړتيا ولري چي خپل په عجلي سره پريږدي؟ چيرته به الړشي؟
 .2مرتکب په کومو ځايونو کې ظاهريږي؟
________________________________________________________________
ژوندي پاتې شوي ته وضاحت ورکړئ چي د دې ځايونو څخه بايد خبر وي.

 .3څو ک تاسي نه ساتنه يا درسره مرسته کوالي شي؟ (أن که هغه مو خبر کړي هم نه وي)؟
________________________________________________________________
.4

د ځان ساتني په موخه په کور کې کوم کارونه کوالي شي
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________________________________________________________________
.5

څوک شته چي تاسي سره ښوونځي يا وظيفي ته والړشي چي تاسي کله خپل کور پريږدي؟
________________________________________________________________

 دتاوتريخوالي تجربه ډيري وخت معيوبوونکي دي او هيجاناتو المل کيږي ،نوځګه ژوندي پاتې شوي ته توضيح
ورکړئ چي خپلي منابع او انرژي خوند ي وساتي او هڅه دي وکړئ چي ستونزمنو هيجاناتو څخه ډډه وکړئ
 .aکه تاسي د تيري کوونکي سره مخامخ کيږي تاسي په هغه وخت کې ممکن څه وکړئ؟
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 .bداړين قوت پيداکولو لپاره ،کله يو تيري کوونکي تاسي الندي اچولي ياست ،او تاسي څخه ناوړه ګټه اخلي
ځان سره وايي؟
_________________________________________________________________________
_______________

__________________________________________________

 .cدمرستي دتر السه کولو لپاره چاسره اړيکي نيسي ؟ -------------------------------------------------

دساتني دپروګرام برخي:
دساتني دپروګرام برخي
دتللو لپاره خوند ځاي
دماشومانو لپاره پروګرام
وړل يا ليږدول

که تاسي د خپل کور پريښودلو ته اړتيا شي ،چيرته به ځي؟
آيا تاسي به په يواځي سره او که دماشومانو سره يوځاي الړشي؟

هغه شيان چي د ځان سره ي بايد
واخلي

تاسي به هلته څنګه والړشي؟
ايا تاسي دځيني اسنادو ،کلي ،پيسو،جامي او نورو شيانو دکور دپريښودلو
په وخت راخستلو ته اړتيا لري؟ کوم شيونه تاسي ته اړين دي چي د ځان
سره يي واخلي؟
ايا تاسي داشيونه په يو خوندي خاي کې يا دچا سره ايښودلي شي؟

مالي مسايل

کله چي تاسي منزل يا کور ترک کوي پيسو ته اړتيا لري؟ چيرته ايښي
دي؟ تاسي کوالي شي په عاجلو وختونو کې هغي ته السته راوړي؟
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آيا داسي ګاونډي لري چي د تاوتريخوالي په اړه ورته ووايي او
چي لکه هغه ناري سوي اوري پوليس ته زنګ ووهي او يا هم
دمرستي لپاره کورته درشي؟

د يو نژدي کس مالتړ

_____________________________________________________________________________
.1

دليږ لو يا درجعت ورکول چارت

8

کمکي دندي
درجعت ورکول چارت
چيرته /او چاته رجعت
دڅه دپاره رجعت ورکوي ورکوي
پته

دتعقيبولو مسوليتونه

پناهگاه /سر پناه
دبهران مرکزونه
مالي مرستي
قانوني مرستي
گروپ هاي حمايتي
مشاوره
د رواني روغتيا مراقبتونه
اساسي مراقبتونه
دماشومانو مراقبتونه
نور ډير موارد

8

Please use the Model of Healthcare Sector Response to GBV developed by UNFPA Afghanistan as a
reference.
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