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 سريځه
 

ی ټولنيزومش��اورينو، دډي�ری خوش��حالی څ��ای ده چ��ی دروان��ی روغتي��ا پ�ه هکل��ه يوښ��ه الرښ��ود د ډاکټران��و، روان��
دټولنيزوروغتي��ا ن��اظرينو، نرس��انو، ق��ابلو، اوټولنيزوروغتي��ايی ک��ارکونکو لپ��اره دروان��ی ټولنيزوخدماتودوړان��دی 

 . کولولپاره دروانی ټولنيزومداخلو په ګډون په بيالبيلوسطحوکی وړاندی کيږی
په مش�رتابه اوډاکټرس�عيدعظيمی پ�ه دزدکړی داالرښود دروانی روغتيادکاری ډلی چی د ډاکټرعاليه ابراهيم زی 

 .کال په منی کی سرته ورسيده ۱۳۸۸تخنيکی مرسته اوميرمن انګه مسمهال فنی مشاوريی په ډيروهڅود
مي���رمن اود داروپ���ای ټ���ولنی پ���ه م���الی مرس���ته دي���ادونی وړده چ���ی داالرښ���ود ددري���و ورکش���اپونو پ���ه ل���ړ ک���ی

يب اوژب�اړل وروسته له څوځلی کتنی ترت دنده لریرخی فغانيستان کی دروغتيا دبچی په اترمشرتابه الندی سارا
 .هشوی د

ي������وه ښ������ه خاص������ه ددی الرښ������ود داده چ������ی پ������ه دوای درملن������ی س������ربيره دروان������ی ټ������ولنيزی مش������وری 
 وټولنيزوفشارونودراکمولولپاره اهتمامات پکی شته چ�ی ل�ه لومړني� روانیدمداخلو،داړيکوټينګونی، ارامه کولواو

ک�وی ت�ر څ�و ل�ه هغ�و خلکوس�ره چ�ی روان�ی ټ�ولنيزی س�تونځی اوګ�ډوډی ل�ری  روغتيايی کارکونکوسره مرسته
ل�ه عمل�ی پل�وه پ�دی الرښ�ودکی ډي�ر پ�ه کلينيک�ی . لومړنی مرستی په خپل نژدی روغتايی مرکزکی ترسره کړی

تظاهراتو، تشخيص، اوله مراجعينوس�ره دڅرنګ�ه دمخ�امخ کي�دلووړتياوی څرګن�دی ش�وی اوددغ�و وګړودحقوق�و 
 .ی شوی دهساتنه پکی ځا

ډير وګړی زمونږپه ټولنه کی له روانی ټولنيزوستونځواوروانی ګ�ډوديو څخ�ه  ٪۵۰څيړنی دا څرګندوی چی تر 
ددی ټول��و وګړولپ��اره پ��ه پ��وره ډول روغتي��ايی خ��دمات ش��تون نل��ری اوش��ته خ��دمات ه��م ټ��ول پ��ه .رن��ځ وړی 

ټ�ولنيزی روغتياپ�ه  روانیم ورکونه د دروغتيايی کارکونکو، تعلي. درملووالړ دی چی لوړی پانګی ته اړتيا لری
برخه کی اودمشوری دالرو دپلی کيدلوسره پردی سربيره چی ددرملوکارول به راټي�ټ ک�ړی دوق�ايی پ�ه مرس�ته 
ب��ه دن��اروغيو ل��ه م��زمن کي��دلواوروانی معلوليتونو،بس��تری کي��دلودلوړوپانګوچی اړي��ن ن��دی دلي��د وړکم��والی پک��ی 

رښ�ه کيدن�ه پ�ه ددی س�بب ش�ی چ�ی خل�ک خپل�ی ټ�ولنيزی وړتي�اوی راولی همداشان په وخ�ت س�ره تش�خيص اوژ
 .وساتی اوله السه يی ورنکړی 

دهي�واد دبنس�ټيزو له لومړی توبونوڅخه وټاکه اوهغه ته يی کال کی،روانی روغتيا يو ۲۰۰۳په  دروغتيا وزارت
ال کی يی هغه پ�ه ک ۲۰۰۵ه کلو په لړکی لری، اوپه پی ګډون ورکړ، چی روغتيايی خدمات ک ټولګه خدماتو په

لومړی ګام کی راوسته، په هغه پسی روانی روغتي�ا دروغتونونودروغتي�ايی خدماتوپ�ه برخ�ه ک�ی ګ�ډون ومون�ده 
 .چی همداسی يوه الرښود ته په واليتی اوساحوی روغتونونوکی اړتيا شته

ن��ی روغتي��ا د اودروا) دع��امی روغتيادک��ارکونکو، غيردولت��ی موسس��اتو(زه ل��ه ټول��ودروانی روغتي��ا دک��اری ډل��و
داروپ�ای ټ�ولنی څخ�ه ه مننه ک�وم اوده جوړولواوژباړلوکی ونډه اخيستی پ ټولګهدتخنيکی برخی له مرستی چی د

 .په جوړونه کی له پيل څخه خپله ونډه درلوده ډيره مننه کومه اوکورودانی ورته وايم ټولګیچی ددغی 
ه لړک�ی ل�دی الرښ�ودڅخه ډي�ره او ښ�ه ګټ�ه س�ټيزروغتيايی ک�ارکونکی دزدکړوپ�نپه پ�ای ک�ی پ�دی هيل�ه ي�م چ�ی ب

 .پورته کړی اودروانی ټولنيزو ستونځواوګډوډيوڅخه دمخنيوی په برخه کی ورڅخه ګټه واخلی
                                                                        

 
 په درناوی

 
 »دليل« ډاکټر ثريا 

 وزيره رستدوزارت سرپدپاليسی اوپالن معينه اودعامی روغتيا 
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 وړاندوينه
 

ی سند په هکله څ�وټکی ل�ه ای ده چی نن ما دا فرصت تر السه کړ چی ديوه ډير معتبراوتخنيکځر دخوشحالی ډي
 .ليکموپه لومړيوپاڼوکی  ددی کتاب خهڅخپل پلو 

ل�ی ټ�ولی زيرم�ی پ�ه دا ټولوته څرګنده ده چی زمونږهيواد دڅلورولسيزو جګړواوتاوتريخوالی څخ�ه وروس�ته خپ
لکه روغتيا اوپه تيره بيا روانی روغتيا چ�ی ترجګ�ړو مخک�ی ي�ی ه�م لږزيرم�ی پ�ه الس ک�ی کی ،بيال بيلو برخو

 .پ��ه سيس��تم ک��ه ي��ی ه��م ګ��ډون ن��درلود ل��ه الس��ه ورک��ړی دیلووحت��ی دهي��واد دروغتي��ا دوړان��دی کودرل��ودی  ا
توس�ره دروغتي�ا س�کټورهم دحکوم�ت دپاليس�ی پ�ه دافغانيستان داسالمی جمهوری درامنځ ته کيدنی اودنوروتحوال

بنسټ په خپلوزيربنای جوړښت الس پ�وری کړچ�ی دبس�ټيزوخدماتومجموعه ي�ودی ارزښتمنوالس�ته راوړنوڅخ�ه 
ا پ�ه ل�ومړی غريبواولری پرتوخلکواوسيموته ده ګڼل کيږی چ�ی روان�ی روغتي� چی دخدمت وړاندی کونه خوار،

دع�امی روغتي�ا دمش�رانوپه تک�ل اوهڅوپ�ه ورس�تنيوکلونوکی روان�ی ډير ژراوش�تون ن�درلودسر کی پ�ه هغ�ه ک�ی 
اوبي�ا ددغ�و مش�رانو پ�ه اللهاندوهڅوس�ره دا برخ�ه دروغتي�ا پ�ه ل�ومړی  روغتيا ددی بنسټيزو خدماتو برخه ش�وه،

توبونوکی ګډون ترالسه کړ ،په هغه وخت کی دا هر څ�ه ت�ر س�ره ش�وه خ�ودا اړين�ه وه چ�ی روان�ی روغتي�ا لک�ه 
دا په لومړی سر کی دروانی  .ا برخی دروغتيايی مرکزونوپه خدماتو کی ګدون ومومی اوعملی شینور دروغتي

ار پ��ه روغتي��ايی مراکزوک��ی دا ک��ډيپارټمن��ټ لپ��اره ډي��ر س��تونځمن ک��اروه چ��ی پ��ه ټ��ول هي��واد اوپ��ه ټولوروغتي��ا د
هڅ�ی  ونکړاوډيره درملواودرملنی قناعت څنګ دروانی روغتيا آمريت يواځی پهيوواری تر سره کړی ،ددی تر

چ��ی پ��ه ډي��ری خوښ��ی س��ره دډيپارټمن��ټ دن��ه  .وک��ړه چ��ی روان��ی ټ��ولنيزی س��تونځی ه��م پ��دی ک��ی راونغ��اړی
س��تړيکيدونکوهڅواودعامی روغتي��ا دوزارت دمش��رتابه اونورومرستندويوموسس��وپه تي��ره بي��ا داروپ��ای ټ��ولنی پ��ه 

اوپرمختلل��ی روان��ی ټ��ولتيزی  مالتړس��ره ددی جوګ��ه ش��وه ترڅ��ودروانی ټ��ولنيزی مش��وری پروس��ی چ��ی ل��ومړنی
مشوری پکی دی پدی ګڼه کی ونغاړو،اودهمدی تصميم اوهڅه په بنسټ دروانی روغتيا ډيپارټمنټ دااړينه وبلل�ه 

ر چی تر څودټولوروغتيايی مراقبتونه چی په بنسټيزو سطحوکی تطبيقونکوموسساتو ل�ه ب�يال بيل�و زيرموڅخ�ه ک�ا
ی وغتي����ای کارکونکوت����ه پ����ه دی ک����ی زدک����ړی ورک����ړڅ����و ټ����ول راخيس����ته يوواح����د سيس����تم ج����وړکړی تر

 ه دب���پک���ی راونغښ���تل ش���ی اوپ���ه پايل���ه ک���ی  دپ���ام وړاړتي���اوی اودخلکوس���تونځیاو شی،اوزمونږدهيوادبنس���ټيزی
بحثونواو په کاری اوتخنيکی  ډلوکی تر ارزونووروسته دا چی په کومه س�طحه چات�ه ک�وم خ�دمات وړان�دی ش�ی 

 ارواپوهان،دټولنی روغتيای نظ�اره ک�ونکی، قابلی، سطحو کی لکه ډاکټران،ددی لپاره اړينه وه چی په بيالبيلو 
 .اوټولنيز روغتيايی کارکونکی لپاره ترتيب شی 

له ډيره نيکه بخته دروانی روغتيا ډيپارټمنټ دتخنيکی ډلی په مرسته اودميرمن اينګ�ه مس�مهال تخنيک�ی مش�اوره 
چ�ی پ�ه س�رکی مي�رمن س�ارا چ�ی ت�ل ي�و خ�اص زړه س�وی  دروانی روغتيا دډيپارټمنټ لپ�اره اوداروپ�ايی ټ�ولنی

دافغانس��تان دخلکولپ��اره ل��ری وروس��ته ل��ه دري��و ورکش��اپونواوډيروزحمتونودکاری ډل��ی غړودالرښ��ونی تدريس��ی 
څودټولوتطبيقونکوموسس��وتر م��نځ ک��ی ل��ری اوپ��دی توګ��ه ي��ی وک��ړی ش��و ترکت��اب لک��ه څنګ��ه چ��ی ښ��ای پ��ه الس 

چی د روانی روغتيا په برخه کی تر سره کومه ښه الس ته راوړن�ه ده يوغږی راولی چی زماددری کلنی دندی 
. 

غواړم چی لدی الری له ټولو هغو غړوچی ددی رسالی په جوړونه کی زحمتونه ايس�تی دی اودای دي�وه بني�ادی 
کار په حيث دروانی روغتيا امريت اودروانی روغتيا دخدماتوپه وړاندی کونه کی په هيواد کی بنسټ کيښ�ود او 

ب�ع ک�ی ډي�ری هڅ�ی ک�ړی دی طسی څخه چی په پښتو ژب�اړه  اوله موس (HealthNet TPO)روغتيادشبکې د
 .مننه اوکورودانی ورته ووايم

 
 

 په درناوی
 

 »ابراهيم زی« ډاکټر عاليه 

 دروانی روغتيا اودمخدروتوکودغوښتنی کمښت دبرخی آمره
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  :ون لریتي ټولګه کې الندي موضوعات شپه مسلک

 وړاندوينهکې د رواني روغتيا  BPHSپه  
 او د مداخلی تخنيکونه وړتياویوری د مشا 
 سايکوپتالوژی  
 په اړوند لمړنی معلومات ارواپوهنید  
 منځ اړيکې او وضعيتونه خلکوتراو د -ټولنيز-په افغانستان کې فرهنګی 
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 روانی روغتيا په اړوند وړاندوينهد 

 کی ټولګهتيايی خدماتو په بنسټيزه وغد ر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د عامې روغتيا د وزارت د رواني روغتيا رياست

 ۲۰۰۸کابل  ډله 
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 ۲۰۰۸کابل  ډله 

کال په منی کې د افغانستان د اسالمي جمهوريت د عامی روغتيا د وزارت د روانی روغتيا د رئيسې   ۲۰۰۸د 
لپاره سره کښيناستل  ډلوکاری  يودر دالندې غړي   ۲۰۰۸ – ډلیـ  اليه تر مشری الندې د کابلآغلې ډاکټر ع

س په محتوياتو کی د او په ګډه يی د دې روزنيز الرښود کتاب په محتوياتو کار وکړ  ترڅو د بی پی اچ ا
 . خدماتو د يو ځای کيدو مالتړ وکړي ټولنيزوروانی 

 : غړي

 )MoPH(ډاکټر عاليه ابراهيم زۍ، 

 )MoPH/EU(ډاکټر سعيد عظيمي 

 ) HOSA(ډاکټر امين هللا اميری 

 )AKU(ډاکټر سيد عطاء هللا 

 )HealthNet TPO(ډاکټر حفيظ هللا فيض 

 )WfL(احمد فرهاد حبيب 

 )IAM(دی رريس جويډاکټر ا

 )IAM(کيرسی جوکيال 

 )MoPH/EU(انګه ميسمهل 

 )WHO(ډاکټر صفی هللا نديب 

 )medica mondial(نه پاکلر اسوز

 )HOSA(قديس  ډاکټر فرشته

 )mediac mondial(حميرا  رسول 

 )HOSA(م يډاکټر عبدالوحيد سل

 )MoPH(ډاکټر بشيراحمد سروری 

 )HealthNet TPO(ډاکټر پيټر وينټيوخل 

 )(WLFمريم زرمتۍ 

 

 

 

 ډاکټر سيد عظيمی : د ټولګې مسؤل

 داکتر آيرس جوردی، داکتر پيټر وينټيوخل او انګه مسمهل : مرسته کوونکی



 14 



 15 

 مندرجاتو جدولد 
1TI. 1ديشالT .............................................................................................................................. 17 

1T1د )BPHS (1:ده ولډ یالند په برخه ايروغت ین روا دT.................................................................... 17 
1TIII.1:یکړيا ځترمن) جسم( انځ او روان دT ................................................................................... 19 

1T21یناروغ یروانT ................................................................................................................... 20 
1TI.1الملونه ويناروغ یروان دT ..................................................................................................... 20 

1T1حقوق یبشر او یناروغ یروانT ............................................................................................... 25 
1T1درملنه ويناروغ یروان دT ........................................................................................................ 26 
1T1کول هيتقو ايروغت یروانT ........................................................................................................ 28 
1T1یاکيروغت یروان په یويمخنT ................................................................................................... 29 
1T3 1یارزون یک ايروغت یروان پهT ................................................................................................ 30 

1TI.1یک ايروغت یروان په خچهيتارT ............................................................................................... 30 
1T1)پروسه( طريقي مشوره دT ...................................................................................................... 39 
1T1ټبنس وكول مشوره دT ............................................................................................................. 42 

1TI.1ونهړجو ناستو ۵ وينړمول دT .............................................................................................................................. 42 
1T3.1IV .1:یاويتړو وولين يكيړا دT ......................................................................................................................... 50 

1TV .1:عبمنا يا زيرميT .......................................................................................................................................... 57 
1T1اقدامات لپاره وكول یمشور مسلكي دT ........................................................................................ 61 

1TI.اقدمات پارهل وښن يا وعاليمد  انګخپ د )Deprassion(1T ........................................................................................... 61 
1TII . 1:هدرملن) ضربه رواني / روحي( ضيترض روانی/  تروما دT ................................................................................... 68 

1TIII .مداخلي لپاره ناروغي یاجبار – یوسواس د )OCD (Obsessive-Compulsive Disorder1T ......................................... 76 
1TVI .1توبړيکځمن دوامدرT ..................................................................................................................................... 88 

1T1کول کار ېک مټي پهT ................................................................................................................ 97 
1Tيډوګډ رواني ېعام(COMMON MENTAL DISORDER) 1T ........................................................ 103 

1TDEPRESSION 1:انګژورخفT .............................................................................................. 103 
1T1يډوګډ رواني ېشديدT ......................................................................................................... 119 
1T1:ياليونتوب سزسايکوT ........................................................................................................ 119 

1TII.1سکيزوفرينياT ................................................................................................................. 121 
1Tاي یوال وروسته یذهن MENTAL RETARDATION:1T ............................................................... 127 
1Tدليک یدږرو او کارونه غلطه توکو يی نشه  )SA AND DEPENDENCE (1T .................................. 131 
1Tاي ګیريم EPILEPSY 1T ........................................................................................................ 138 
1T1تونهيشكا یجسم مبهمT ........................................................................................................ 141 
1T1ذهن ناپوهه او ذهن  وهپT ...................................................................................................... 149 

1T1.1ذهن    پوهT ...................................................................................................................... 149 
1T1ايروغت یروان او تيمعنوT .................................................................................................... 155 
1T1كي ولنهټ افغاني په اهميت دمعنويتT ....................................................................................... 156 
1T1كيټ زټيبنس پيژندني دروان دودي دماشومT ............................................................................... 158 
1T۴ :1: پوري كلني) ۱۹تر۱۱( توب یزلم توب، يڼژT ................................................................... 161 
1T1،اوعادت هړزدک ، حافظهT ..................................................................................................... 163 

1T1.1حافظهT .......................................................................................................................... 163 
1T1یپوهاو هکله په )ضيترض روانی (دتروماT.............................................................................. 170 
1T1کيدل تروماتيزهT ................................................................................................................. 170 
1T1ړیشخ یکورنT .................................................................................................................. 176 
1T۱ .1؟یوا ته هڅ یکورنT ....................................................................................................... 176 
1T۱.1مشکالت یاقتصادT ....................................................................................................................................... 176 
1T1حاالت او يکيړا ځمن تر وګړو د او کلتوري – ولنيزټT .................................................................. 191 

1TI.1:مسايل ولنيزټ او روحي کي افغانستان پهT .............................................................................. 191 
1TI.1:عقيدي شوي ساتل دوديزيT............................................................................................... 198 



 16 



 17 

 کی BPHSندنه په بنسټيزه روغتيايی خدمتونو په ټولګه يا ژروانی روغتيا پي د
I. ديشال:  

 څخه ډير خلک کيدلی  ٪۵۰ تر. دی شونیروحي ټولنيزئ ستونځی او رواني ناروغی په افغانی ټولنه کی ډيری 
روانی ستونځی په لوړه کچه بی وسی يا معيوبيت منځته راوړی او . شی ديو ی روانی ستو نځی څخه رنځ يوسی

وانی ناروغيو دمتخصيصينو په نشتون کی ګرانه ده په داسی حال کی چی در. دافغانی ټولنې په اوږو پيټی ګرځی
 . چې دخلکو لپاره تخصصی خدمات وړاندی شی

ول دټ. دی،د رواني روغتيا خدمات په هيواد کی ډير محدود دی شتهپه داسی حال کی چې په زرهاُو ناروغان 
ارنګه دروانی روغتيا همد. هيواد په سطحه يواځی يوروغتون او يو څو بستره په عمومی روغتونونو کی شته دی

که چيرته دلمړنيو څارنو روغتيايئ .  ډير محدود دیکی   PHCخدمات په لمړنی روغتيايی پاملرنه يا 
ډير په رواني ناروغيو . زل شی، دوی کولی شی چې ډيرو اخته کسانو ته خدمات وړاندی کړیوکارکوونکی ور

 .اخته کسان ، لمړنيو روغتيايئ مراقبتونوته مخه کوی
 PHCځواب ويلی وی په ځانګړی ډول په  کچهدماتو اړتياوته مو دهيواد په لپاره چي دروانی روغتيايئ خددی 

دادغام پروسه لمړی ځل په .شوه جوړهکی  PHCکال کی دروانی روغتيا دادغام په  ۲۰۰۴په  کړنالرهکی، يوه 
 .ننګرهارکی پيل شوه اووروسته نورو والياتوته وغځيدله

 :کچهکی د نړی په   PHCغتيا دادغام په اړه په ورځينی حقايق دروانی 
 . ږیيو يا په نشَه تو کو اخته کيپه روانی ناروغ وګړی٪ عام ۳۰هرکال  •
 .ر سره مشوره نه کویټډاکله  وکړوددی  ۱/۳ •
 .روانی ستونځی ولری کيدلی شی٪ دهغه ناروغانو چي لمړنيو روغتيايئ مراقبتونوته راځی ۳۰ •
 .ږیييئ مراقبتونو کی تشخيص ک٪ يئ په لمړنيو روغتيا۵۰ •
 .ته اړتيا نلریاکثره يئ بستر •
 .٪ بسترته اړتيا لری۰.۵صرف  •

 
 :لرو) مجموعی(لپاره دوه روغتيايئ ټولګی يا  وړاندی کولود نودروغتيايئ خدمتو کچهدافغا نستان په 

مه او ی دروغتونونو دوهچی په نوموړی ک) EPHS: (ټولګه دروغتونونو لپاره نوتووغتيايئ خدمر د .1
 .خدمات شته دی د روانی روغتيا په ګډون کچهدريمه 

کو م چي دلمړنی روغتيايئ مراقبتونه څخه عبارت ده ) BPHS(ټولګه  نوتوبنسټيزوروغتيايئ خدم د .2
 .دروانی روغتيا په ګډون

1 0Bد )BPHS (هد ولی ډالند په برخه ايروغتی ن روا د : 
 ونه ه دروانی روغتيا په اړه تعليمات او عامه پوه •
 دواقعاتو پيژندنه او رجعت ورکول •
 .، ټولنيزه درملنه روانیستونځی او بيولوژيکی  یټولنيز روانی •
 :او ټولنيزه درملنه  روانیدعامو روانی ناروغيو بيولوژيکی  •
 دخفيفو او شديدوروانی ناروغيودرملنه دمخدره توکودروږديکيدلو په ګډون  •
 پاتی والی په ګډون  ذهنی ورسته  دماشومتوب ددوری روانی ناروغی د  •
 ميرګی •
 ځان خوګونه او ځان وژنه •
 بيا رغونه دټولنی په سطحه •
 دبستردننه درملنه •
 نګيرټوڅارنه او ماني •
 نظارت •
 راپورورکونه •
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II .ی ستونځیټولنيز روانی: 

و پيښو ،ټولنيز، انفرادی،او يا په چاپيلایر پوری اړه لری چي د غمجن روانیټولنيز فشارونه معمو الُ په  روانی
ار دمسلو په وړاندی عمل ګاړه لری چي څنګه په بری سره دروزديو کس روغتيا پدی پوری . سبب کيږی

 هر يو. فشار اسباب يا پايلی کيدلی شی روانیعوامل د روانیدخلکوترمنځ ستونځی، کورنی، ټولنيز،. کوی
حتی دهغو په ګډون چي فشار په برخه کی کارکولی شی،  روانیوی د غټبدلون په ژوندکی که کوچنی يا

ټيټ مالی ټولنيز حالت روانی . دبيلګی په ډول واده کول او ماشوم زيږول او داسی نور. دخوښی سبب کيږی
 .ناروغيوته الره جوړوی

 : ستونځی ټولنيزی روانیعامی 

 کورنی شخړی •
 بی روزګاری •
 ددندی له السه ورکول •
 امنيتی ستو نځی •
 مالی ستونځې •
 مخالفتونه •
 بيکوری •
 .هديدوونکی پيښیژوند ت •
 له ټاټوبی لری کيدنه •

 
ګډوډی په ورځنيو  روانیی او دوام کولی شی، په هرصورت کی، هغه لناڅاپه پيل کيد ی ستونځیټولنيز روانی

حاالتو کی نوموړی ستونځی له منځه ځی او کس کولی شی خپل ژوند په  وپه ډير. کارونه اغيزه کولی شی
 .التو کی تکراريږی او دوامداره کيږیعادی ډول پرمخک يوسی خو په ځينی حا

هغه څوک چي ره. ټولنيز ی ستونځی دروانی ناروغی برخه کيدشی يا دناروغی دپيل سبب کيديشی روانی
 .ټولنيزو ستونځو اغيزی کمی کړی روانیکولی شی د  ،دستونځی سره دمقا بلی وړتياوی زده کړی

 او   ,schizophrenia, anxiety disorders لکهدروانی ناروغيو  ټولنيزفشارونه روانی 
depression ټولنيزو فشارونو سره مخ کيدل لکه د ژوند  روانید .په پيل اوپرمختګ کی دپام وړ رول لری

دبيا مخامخ کيدلوپه  غبرګون اوسلوکی بيو لوژيکیکولی شی نا خوالی، يا تبعيضی تجربی  بپيښی، دماشومتو
فعاليتونه اومشوری هغه ښی وسيلی او الری چاری ) اقدامات(نيزټول روانیپه همدی بنسټ . وړاندی ډير کړی

 .ټولنيزه روغتيا کی مرسته کوی روانیدی چی روانی روغتيا او 
 

 :الری چاری جګړیی ټولنه  کی دستو نځی سره دپه افغان

 دقران شريف تالوت •
 لمونځ کول •
 غړو سره خبر ی کول او شريکول لهملګرو او دکورله  •
 کولطبی مرسته ترالسه  •
 ښه ګټه •
 بشری مرستی ترالسه کول •
 ښه ژوند  •
 دمال صاحبانو يا ميا صاحبانو کتل •
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III. 1Bترمنځ اړيکی )جسم( د روان او ځان : 
ديو بل .او روان سره جال دی، خو په واقعيت کی ديوی سکی دو خواوی دی) جسم(خلک فکر کوی چی ځان

له جال فکر کوو،خو دد کددوی په هسره ډير څه شريکوی خو مونږته جالمخونه څرګندوی، ځکه چي مونږ 
که يو . روان اغيزه کوی او ځينی وخت ځان په ) جسم(کله روان په ځان. دی هغه خپلواکهمطلب دا ندی چي 

ورته  خوږسر کيدی شی دمثالً که څوک غمجن وی .متاثره وی، هغه بل هم په هر صورت څه نا څه متاثره کوی
 .ملوترمنځ يو منفی اړيکه شته حدفشار او دزړه  روانیپيداشی او مثال د

) جسم( انځ - دروان.یکمو خطرات مداخلو روانی اوی کيفز د.یلری ګټی رډي  ړيکیا) جسم(انځ - روان
 .يږیک سببی وال هښد وښدن او. یکوی ښی اويتړو دتعامل او ت،يفيک دژوند مزاج، مداخالت
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2 2Bروانی ناروغی 
دسالمتی هغه حالت ده چي کس خپلئ وړتياوی وپيژنی، : تعريفویړيواله اداره رو انی روغتيا داسی ندروغتيا 

 .ګټور کار وکولی شئ او په ټو لنه کی فعاله ونډه ولری.پيداکړی یچار یدژوند ستونځو ته الر
 :هغه وخت يو کس ته په روانی ډول نورمال ويلی شو چئ

 کس خپلئ وړتياوی وپيژنی  •
 دژوند ستونځو ته الره چاری پيداکړی شی •
 وکولی شئارګټورک •
 ټو لنه کی فعاله برخه ولری •

 :روانی روغتيا دوه اړخه لری
مثبته روانی روغتيا چي کس خپل چاپيريال وپيژنی، احساس يی کړی، ځان ورسره عيار کړی او که اړتيا  .1

 .فکر وکړی اوديوبل سره مفاهمه وکړی. وی هغه بدل کړی

 .   يو، نښو او له ستونځو سره سرو کار لریمنفی روانی روغتيا يا روانی ناروغتيا چی دروانی ناروغ .2

چي دغو بدلو . فکر، درک، احساسات، حافظه، قضاوت، کړه وړه او داسی نوراغيزمن کوی: ډول ډول دندی لکه
 .نونو ته غير نورمال کړه وړه وای

 :ترمنځ توپير کولو لپاره الندی ټکی اړين دی وړونورمالو او غير نورمالو کړو د
کولی شی ضرررسونکی وی روانی حالت په .دوام وکړیچي دڅواونيو څخه ډير هره ستونځه:موده •

 .بيالبيلوموقيعتونوکی معاينه کړی
 .له السه ورکولدمزاج او کړووړودنورمالوبدلونونو :دتلپاتی نښو او نښانو وخامت او دوام •
 .هپه ښوونځی، دنده، خپل منځی اړيکی ، کور او په تفريحی فعاليتونوکی ونډ :دنښواغيزی •

ځان څرګندوی اوداغيزمنی خه جوړوی چي په بيال بيلو ډولونوغيرنورمال کړه وړه دروانی ستونځو بر
 . شو ی برخی په موقعيت پوری اړه لری

 : اداره په بنسټ روانی ناروغی یړيوالدنروغتيا د 
 يا کړه وړه يا سلوکی دی روانی •
 لری رزښتکلينيکی ا •
 .اړينه له السه ورکونه لکه خپلواکیخوږونکی خطر، مړينه او يا يوځان فشار يا لو ړ روانیاو د دوامداره  •
 .ول نه غوښتونکی ځوابونوسره په هر حالت کی مخامخ کيدلډهر دوديزد •

ليتونو، فشارونو، غصی، کورنی مسوّ  روانید څوک چي روانی ناروغی لری هغویددی مطلب دادی چی هر
 .ندی ستو نځی لریورځنی کارونو، دښوونځی سره د ميشتوستونځو په وړا

دوايی او غير دوايی درملنی  د . ندل شويدهژعقا يدو له کبله په افغانی ټولنه کی روانی روغتيا لږ پيد دوديزو
ټولنيز مسايل روانی ناروغی ګڼل او درمل دهغو يواځينی درملنه ګڼل  روانی. ناروغيو په درملنه کی مرسته کوی

دا عقا يد خلک دهغه اغيزه کوونکو په هکله د فکر کولو څخه . کيږی، چی يوه ستونزی زيږوونکی نظريه ده
 روانیمنع کو چي دويی په ژونډ، خپلو افکارو، احساساتو،کړو وړکی لرلی شی او هغه د روانی ستو نځو او 

او خلک دنورو غير دوايی الرو چارو څخه چي هم مرسته کوی او هم مو جودی . ټولنيزو ستونځو سبب کيږی
 .دی منع کوی

دا اړينه ده چي روانی . ستونځه خو داد چی روانی ناروغان د تبعض او تعصب سره مخا مخ کييږی پاموړبله 
ټو ل روغتيايی کارکوونکی بايد دداډول . ناروغی د ضعيفی يا ناکامی نښه نده، او بايد پدی باندی شرم ونکړو

 .کړو وړو په وړاندی بيداره اوسيږی
I. روانی ناروغيو الملونه د: 

 :انی ناروغيو خطری فکتورونه په لويانو کیدرو 
 :بيولوژيکی فکتورونه 
 ارثی •
 انتانی ناروغی سختیدواملرونکی او •
 خوارځواکی •
 یاو ضرب ټپونهدمغزو •
 دزيږيدنی نه مخکی آفات او ضربی •
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 ولهمخدرات او الک •
 يندوکراين اختالالتءميتابوليکی او •

 
 :ټولنيز فکتورونه روانی

 یکموال وړتياودتعامل کولو د •
 ټيټ عزت دنفس  •
 ترضيضی تجربی •
 بدلونونهپه ژوند کی  •
 دماشومتوب تجربی •

 
 :ټو لنيز فکتورونه

 له السه ورکول وغړد نیندی له السه ورکول، ټکر يا تصا دمات ،مال او دکوردد: دژوندانه پيښی لکه •
، زورزياتی ، ټو لنيز بدلونونه، مهاجرتونه، بيځايه کيدل، ټاټوبی پريښودل ،غربت، بيسوادی، بی امنيتی •

 .جنسی بی عدالتی او دوامداره جنجالونه
 

II .یانښن اوښی ن ويناروغی دروان: 
 
 : حرکی کارونوکی روانیبدلون په  .1
 .بيقراری دويری او ژور خپګان او نوروفزيکی نارامتيا يو حالت دی •
لری اود پام ډيرزيات فعاليت داسی يو حالت دی چي په هغه کی له حد نه ډير فزيکی فعاليتونه شتون و •

 .کولو له ستو نځو سره يوځای وی لکه دماشومانوګډوډی
 ,psychosis e.g. maniaيو سخت شکل د فزيکی فعاليت دی چي معموالً په ) تاوتريخوالی(هيجانی کيدل •

acute psychosis, schizophrenia. .ليدل کيږی. 
کی چي نورمال فزيکی  depressionپه شديد ژورخفګان  ) حرکی کراری (حرکی تاخر يا روانی •

ډيری فعاليتونه په بشپړه توګه لمنځه  catatoniaاو په شديد شکل کی لکه . فعاليتونه کراريږی ليدل کيږی
 .ځی لکه خوراک کول، ګرځيدل، تاويدل او داسی نور

• Akathisia نارامی ده چي د  سختهantipsychotics له کبله راپيداکيږی کارونیدرملود. 
• Tics سترګی رپول، او داسی نور. ارادی حرکات دی لکهيرغير نورمال غ 
• Dystonia  دسايکوسيز ضد درملو شديد جانبی عوارض دی چي معموالً ددرملني په پيل کی ډير

عضالتو ددوامداره شخوالی څخه عبارت دی پرکنسون ضد درملو دستونی، ژبی اوغاړی د. يرونکی ویو
 .په ورکولو سره لمنځه ځی

• Compulsion  بيا اجباری کړنی څخه عبارت دی چی د لوړی کچی ويری او وسواس له کبله ویديو بيا .
چک کول، الس وينځلو، پاکولو،بيابيا حسابولو، د ځانکړو : عبارت دی له Compulsionمعمول 

 .الفاظوتکرارولو، دکارونو تکرارولو ، ترتيبولو، بيابيا لمس کولواو الس وهلو، بيا بيا لمونځ کولو څخه
 

دروانی ناروغيو په لړ کی په خبرو کی بدلون رامنځته کيږی، ځينی په الندی ډول : کی بدلون په خبرو .2
 :دی

 .ډيری زياتی خبری کول لکه په مانيا ناروغانوکی •
 کنترولولی لړی نشیکس په سرعت سره خبری کوی او دخبرو: دخبرو فشار •
 ډير لږوی منځ پانګهدخبرو: دخبرو فقر •
 .ه تړل کيږی او په ځنډ سره خبری کویدلته دکس ژب: ژبه تړی کيدنه •
 دخبرونشتون: سکوت •
 .يوه موضوع ال بشپړه شوی نوی چی بله پيل شی: دافکارو الوتنه •

 
 :په افکاروکی بدلونونه .3
 .يوه غلطه عقيده ده چی  کوم بنسټ نلری او دکورنور غړی او ملګری ورسره موافق نه وی: هذيان •

 : پدی ډول دی عام هذيانات 
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o ضرر ور    کس ځانته تهديد احسا سوی لکه داسی چي څوکئ څاری يا غواړی چي :ونهڅارل او ځور
 .ورسوی لکه په زهر ورکولو يا جادو اوداسی نورو

o بحث الندی نيول کيږی حتی ديوه بشپړ نا پيژندل شوی لخواترکس : رجوع 
o نورو  ،چی کولی شی لهکس ځان ډيرمهم ګڼی او فکرکوی چي ځانګړی قدرت لری: ځان ستر ښوونه

 لکه ولسمشر ته صال کار کيدل سره مرسته وکړی،
o اوتسخيريدل يا دکمپيوټراوپرديو له خوادمعلوماتوبهرکيدنه دهغه رولټکن مرسته دپيريانوپه     

 .مغزوڅخه
: دوسواس څو بيلګی. متکرر، ثابت، نابللی افکار يا تصاوير دی چی د شديدی ويری سبب کيږی :وسوسه •

ه توګه نه دلو ويره، ډيرشک،دنظم او ترتيب تشويش،ددی ويره چي يو کار به سمله ککړيدلو ويره، دخوږي
 .، او داسی نورتر سره کيږی

 :کی بدلون په حواسو يا درک .4

شتون نلری،دپنځګونوحواسوله  وځيزونودرک کول چی بهرنیلاغيرنورمد  :)hallucination( برسام •
 الری
o او  و لکه بز، پسيدل،د موټر اواز،دخلکو خبریداوريدلو غلط احساس دغږ اوريدل:  يدلو برسامراو

 .داسی نور
o دشيانو غلط تصوير ، خلک او پيښی په خالصو سترګوليدل دورځی په رڼا کی: ليدل 
o Gustatory :دخوند غلط احساس 
o Olfactory :د بوی غلط احساس لکه دسو ی غوښی، شمه 
o Somatic :دشيانو نفوذ، : لپاسه لکه وجودچي په وجودکی يا په  وڅخهغلط احساس د پروسی يا پيښو

 .يا دبريښنا جريان په السونو او پښو کی
o Tactile : غلط احساس يا درک د لمس کيدلو يا په ځان له پاسه يا ترپوستکی الندی                 

 .دشيانوګردځيدل
 

• Depersonalization :دا . داسی احساس کول جي د کس غړی، احساسات په خپل کنترول کی نه وی
او داسی  سايکوزسناروغيو کی ليدل کيږی لکه ژور خپکان، ويره، ميرګی،  روانیحالت په روانی او 

 .نور

• Derealization : داسی احساسول چي دکس خپل نږدی چاپيلایر ورته غير واقعی ښکاريږی، لکه چي
 .دا حالت په نشه کی پيښيږی.خوب وينی اويا لکه چی بدل شوی وی

 :په عو اطفو کی بدلون .5
 .خپګان، خوشحالی، ويره او داسی نور: داخلی احساس دی لکه: مزاج •
دمزاج ښکاره کول لکه خپه ښکاره کيدل ، اوښکی بهول، خوشحاله ښکاريدل، وارخطا کيدل :عاطفه •

 .اوداسی نور
لکه څرګنديدنه له حالت سره يوشانی ( خپګان، ويره، نابرابره عاطفه : له هعاطفه عبارت د هغير نورمال •

 )رلتوب نل
 .ډير کراره شوی حالت کی پڅه عاطفه لکه دعاطفی ښودل په  •
 .عاطفه ژر ژربدلون کوی: غير ثابته عاطفه •
 .بهرنيوبدلونونو ته هيڅ غبرګون نه ښئ: همواره عاطفه •
 خوشحالی په مانيا کی. خپګان په ژور خپګان کی:  غير نورمال مزاج •
 .ندیدغبرګون نه ښودل دتنبه په وړا:  بدلون په بيداری کی •

 
 :په درکی دندوکی بدلون .6
دپام ساتنی . په يوه روان عمل چي دمعلو ماتو دساتنی سبب شی ويل کيږی  هدنظر يا پام ساتن: پام ساتنه  •

 .ستونځی په مرضی ويره او ژور خپګان کی ليدلی کيږی
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هيرجنتوب يا  له هغير نورمال حافظه عبارت د. دمعلوماتو ساتلو او په ياد راوړلو پروسی ته وايی: حافظه  •
انحراف ديوه ( کی dissociationچي کس مهم معلومات په ياد راوړلی نشی لکه په  amnesiaامنيزيا 

 .چی دحيرانتيا داحالت په مانيا کی ليدل کيږی)شی نه بل ته
داسی يو  Disorientation. دوخت، ځای،ځان او خلکو پيژندلو ته ويل کيږی: خواه يا جهت پيژند نه  •

کس کا ل مياشت او ورځ ، موقعيت نه پيژندی او يا ديو کس اوخپل ځان دهو يت نه پيژندل حالت دی چي 
 . دی

 
 :په بيداری کی بدلون .7
بيداره اوسيدل په دی معنی ده چي کس ويښ دی او دخپل چاپلایر سره په اړيکه کی دی او تنبيهاتو ته عادی  

يهاتوته په عادی ډول ځواب ووايی لکه په نا ځوابی داسی يوحالت دی چي کس نشی کولی تنب. ځواب وايی
dissociation ،Stupor کوما .داسی يو حالت دی چي کس ليږ تنبه ته ځواب وايی لکه په شديد ديپريشن کی

 .داسی يوحالت دی چي شديدی تنبه ته هم ځواب نوايی
 : په خوب کی بدلون .8

و ځينی ځانګړی روانی ناروغی سره له دی چي په ډيرو روانی ناروغيو کی دخوب بدلون ليدل کيږی خ •
 :عام بدلون په روانی ناروغيو کی. شته چي هغويته دخوب ناروغی ويلی شو

o کله . مکرر خوب او دشپی راپا څيدل په ويره او نورو روانی ناروغيو کی ډيره عامه ده: ګډوډ خوب
 .چي ويره څرګنده وی اويا د  ژور خپګان په ګډوډی کی چی ويره ډيره وی 

o  چی ډير په ژور خپګان کی ليدله کيږی: پا څيدلسحاروختی 
o دخوب کموالی په مانيا کی ليدل کيږی 
o ډير خوب کول ځينی وخت په ژور خپګان کی ليدل کيږی. 

 :په جنسی فعاليتونوکی بدلون .9

بدلون په جنسی کړنوکی د روانی ناروغيو لکه ژور خپګان يا  د خپګان پروړاندی د درملو دکارونی له  •
ونونه په سړو کی دجنسی غوښتنو کموالی، نقص په  نعوظی فعا ليت او مخکی تروخته انزال عام بدل. کبله

 .له بله پلوه په ښځو او نارينه و کی ځانګړی نارواغی شته دی. دی وکیل يدک

 :په نشه ً توکيو کی بدلون .10

 .ذکر شويوبدلونونوپه ګډون  ډيربدلونونه پيښيدلی شی د دپورتنيو  •
 :شًه توکيو کی په الندی ډول تشريح شوی دیځانګړی بدلونونه په ن •

o دهغونشيی توکوڅخه کاراخيستنه اودهغوخپريدنه چي روغتيا ته تاوان رسوی: مضر استعمال. 
o دنشی توکوکارونه اوخپريدنه چی له خطره ډکی پايلی لری: خطرناک استعمال. 
o ه کيږی ،او د داسی يو حالت دی چي دنشی توکيو داستعما ل په پايله کی را منځت: مسموميت

فزيولوژيکو دندو کی ګډوډی را  روانیهوښيارتيا، درک، احساس، عاطفی، کړو وړ او يا نورو 
دګډوډيو اغيزی په حادو فارمکالوژيکی اوزدکړی شوی ګډوډی چی په نشی توکو پوری . منځته کوی

انساجو ته  چي اړه لری چی دوخت په تيريدو يا په درملنی سره لمنځه ځی خوپه استثنعا د هغو حاالتو
 .پکي تاوان رسيدلی وی اوياهم اختال طات رامنځته شوی وی 

o اهدپام وړګډوډی يا تنګسي:ناوړه استعمال: 
 په کور، دنده اوښوونځی کی په خپله دنده ترسره کولو کی پا تی راتلل. 
 په خطرناکو فزيکی حاالتوکی د نشی توکوتل کارونه 
 په کارونه کی قانونی پرله پسی ستونځی دموادو يا تو کو 
 توکواستعمال ءدخپل منځی ستونځو سره سره دنشی 
o  غوښتنه)Craving:(دا غوښتنه .غوښتنه دنشی توکوکارونه دمخکنی تجربه شوی اغيزی لپاره ده

کيدلی شی په مجبوريت بدله شی اوبهرنيواودننه نښوپه شتون کی ډيری ومومی په تيره بيا په 
دا حالت دغوښتنی دډيردنی .السرسی شتون ولریهغو وخت کی چی نشی توکوته په اسانه 

 .اودنشی توکودلټون څخه پيژندل کيدلی شی
o  زغمل )Tolerance  : (دپرلپسی کارونی له کبله دغوښتنی وړاغيزی کموالی. 
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o  نشه پريښودنهWithdrawal  :او درکی بدلونونوسبب  روانیديوی لړی غيرعادی کړووړو، د
کی دتو کو غلظت کميږی په يوکس کی چاچي په دوامداره ډول کيږی، کله چی په وينه يا انساجو 

 .نشه کړی وی داحالت رامنځته کيږی
o Dependence ديوه ټولګه درکی، سلوکی او فزيولوژيکی نښو څخه عبارت دی : يا اعتياد

 .چي کس د شته ستونځو سره سره هم نشی ته دوام ورکوی

III . ټور لګول)Stigma (یناروغی روان او: 
دژوند لپاره چي  وخلکو او دهغوی دکورني ودهغ دی ، دردوونکی او ورانونکیآاو روانی ناروغی واقعستګما 

روانی ناروغی دی . ددرملنی او مال تړ ترالسه کولو څخه مخنيوی کوی وستګما د ناروغان. روانی ناروغی لری
ستونځه نلری او کولی  په عمومی ډول هغه خلک چي روانی ناروغی لری، هغوی کومه دپوهی. درملنی وړدی

 .شی ژوند وکړی او دټو لنی فعاله غړی شی کله چي ددوی روانی ستونځه کنترول شی
 :ستګما په الندی ډول ښه پيژندلی شو

 له نظره غورځونه •
 وړاندوينه •
 توپيرونه •

همدارنګه ستګما دی شرم، سپکاوی او نه منلو نښانی دی کومی چي ددی سبب کيږی چی کس په ټولنه کی 
دځينوروانی .ل شی،او د تعصب، او دهغه دی رټلو او منزوی کيدلو سبب له ټولنی څخه کيږیونمن

ناروغانوتجربی دومره دردونکی دی چی هغوی دژوند دډيرو اړينوکارونوترسره کونه هم پريږدی ،دبيلګی په 
دا په ګوته کوی  اړيکودجوړونی لپاره هڅه نکوی اودا هر څه وتوګه ځينی دکار لپاره وړانديز نکوی ،يا دنوي
 . چی دوی دډير شرم اوسر ټيټی احساس کوی

 :يو څو مهم ګامونه چی له مونږسره دروانی ناروغانو د ستګما په راټيټولوکی مرسته کوی
 دخلکو ترمنځ عامه پوهاوی راپيداکول .1
 دروانی نارو غی  اوروانی روغتيا په اړوند معلو مات ترالسه کول .2
 ند ترسره کول له خلکوسره په پوره درناوی چل .3
 دحقوقو او قوانينو لپاره مبارزه کول .4
 .روانی ناروغی دمعيوبوونکی ال يحو په ډول ندی پيژندل شوی .5
 دهغه خلکو ونډه چي روانی ناروغی لری په ټولنه کی بايد وستايل شی .6
ته  دروانی ناروغ پر ځای دروانی ناروغی لرلو لفظ: په خلکو باندی له نښی يا داغ لګو لو څخه ډډه وشی .7

 .ترجيح ورکړی شی
 ځينی وخت ميډيا روانی ناروغی په غلطه توګه ټولنی ته انځورکوی .8
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 حقوقی بشر اوی ناروغی روان
په ډيرو ټولنو . روانی ناروغان له هغی ډلی ناروغانوڅخه دی چی په ټوله نړی کی له نظره غورځول شوی دی 

خوی اويا د يوه غير اخالقی کار لپاره دتنبه  هيوکی روانی ناروغی يو ريښتينی طبی مشکل نه ګڼل کيږی حتی د
دروانی ناروغانو په بشری . حتی که درملنه هم ترالسه کوی دنو رو په پرتله ډيره ليږوی. په توګه ګڼل کيږی

داکسان دبشری . دزدکړی پرځايونو، روغتونونو اوپه ټولنوکی: حقونو تيری دنړی په هره برخه کی پيښيږی
دوی اکثرآ دټو لنی څخه رټل کيږی او هغه کو مه پا ملرنه چي بايد ترالسهً . مخ کيږیحقونو دتيری سره ډير

 .کړی ورته نه ورکوله کيږی
 :دبشری تيريو يو څو عامی بيلګی

 دټولنی څخه شړل •
 داړتيا وړدرملونه شتون  •
 وږی ساتل •
 ناوړه ګته اخيستل او له نظره غورځول •
 د تعليم، کار او ټاټوبی څخه محرومول •
 دخوب بستره، صفا اوبو اوښی بيت لخال څخه محرومول دجامو، •

 
 :نوښتونه چي څنګه کولی شو دبشری تيريو مخه ونيسوځينی 

  دعامه پو هاوی دکچی پو رته بيول •
 دبشری حقونو حالت په روغتيايی مرکزونوکی ښه کول •
 دروانی ناروغانو او دهغوی دکورنی څخه مالتړکول •
 ول په ټولنيزو خدماتو باندیدسترو او غټو روانی روغتونونو بدل •
 په روانی خدماتو کی دپانګی کچه لوړلول •
 بشری حقوق مالتړکویداليحو او قوانينو جوړول چي  ودهغ •

 

 :روغتيايی کارکوونکی بايد
څخه مالتړوکړی او دهغو ی د شان درناوی  خپلواکیدروانی ناروغانو دحقونو ساتنه وکړی اودهغوی د •

 وکړی
 .دټولو درملنو بنياد بايد دهغوی آګا هانه رضايت جوړ کړیدروانی ناروغانو لپاره  •
 روانی ناروغان بايد ددرملنی دپالن په جوړلو کی ګډون ولری •
 دروانی ناروغانو کورنی بايد په درملنه کی ګډون ولری •
 .فيصله کوونکی با يد د درملنی له کيفيت،زيرمو اونوروامکاناتو څخه خبرشی •
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 د روانی ناروغيو درملنه
هغه خلک چی شديدی روانی . ری خلک چی روانی ناروغی لری دمسلکی مرستی دترالسه کولو هڅه نه کویډب

په عمومی ډول مسلکی مرسته ترالسه کوی، schizophrenia and bipolar disorder :ناروغی لری لکه
 .خوځينی وخت، مخکی لدی چی سم تشخيص او درملنه ترالسه کړی ډير وخت نيسی

 اوګواښ کلونو کی، داپيژندل شو ی ده چي روانی ناروغی په افغانستان کی غټه ستونځه په دی وروستيو
په بيال بيلو .سره له دی چي روانی ناروغی وژونکی ندی خو ستر او اوږدمحاله معيوبه ونکی دی.جوړوی

 تر ټولو ستر سبب د مخکی تروخت مړينی، معيوبيت، ناروغی او وټپیdepression :روانی ناروغيو کی
ددی سره سره هغه څوک چي روانی ناروغی لری معمو الّ اضافی تکليفونو سره مل وی لکه ستګما . کيدل دی

دروغتيا نړيوال روغتيا يی ګوند په دی تاکيد کوی چی روانی ناروغی . او    دټو لنی له پلوه نه منل يا شړل کيدل
 :تداوی لپاره دری ډوله درملنی شته دیدروانی ناروغيو د. هم بايد لکه د فزيکی ناروغيو پشان وګڼل شی

  :دوايی درملنه .1

داډول درملنه په افغانستان کی ډيره عامه ده ډاکتران اوناروغان  ورته ترجيح ورکوی ځکه چي دوی محدود 
درمل .واقعاتو کی دوايی مرسته نشی کولی ٪۵۰معلومات دغيردوايی درملنی په هکله لری، کم ترکمه په 

ټو لنيز اسباب چی د نښو دشتون اوپاتی کيدلوسبب کيږی په  روانیيايی آراموی خو دناروغی اعراض کموی 
درمل بايد په احتياط سره استعمال شی ځکه چي جا نبی عوارض . خپل ځای پاتی کيږی اودرملنه يی نشی کولی
له . داحا لت ددی سبب کيږی چي ناروغان درمل پريږدی.  کړی بلری او کولی شی چي دناروغ حالت ال خرا

 .تقريبا ټول درمل بايد اوميندوارو ميرمنوته ورنکړل شی. بله پلوه ځينی درمل اعتياد پيداکوی
 :درمل چې دعامی روغتياوزارت په ليست کی شتون لری psychiatricعام 

• Antipsychotic 
• Antidepressants 
• Anxiolytic 
• Antiepileptic can be used as mood stabilizer 
• Antiparkinson 

 :روانی ناروغيو په هکله عمومی الرښوونې د
 دتداوی پالن دناروغ او دهغه خپلوانو سره شريک کړی •
 .هغه درمل استعما ل کړی چې لږ جانبی عوارض ولری •
 په کم دوزيی پيل کړی •
 یکړپه کرارًه دوز لوړ •
 ی کړ په ويشل شويو دوزونو يی استعما ل کيدشیکه  •
 وکړی په لمړنی پړاو کی دجانبی عوارضو څارنه •
 عام جانبی  عوارض ناروغ او دهغه دکورنی غړو ته واضح کړی •
 یيوسکوښښ وکړی چې په يوه ډول درملو درملنه مخته  •
 دپوره دوز او وخت نه وروسته درمل بدلولی شی •

 
 : ټولنيزه درملنه روانی .2

ټو  انیروډول  ډول. درملنه ښه کيږی روانیډير خلک چې دويری او ژور خپګان په ناروغی اخته وی په 
په هغه خلکو کی چې روانی ناروغيو سره . لنيزی درملنی شته چې ډيری په درملنه کی بريالی ثابتی شوی دی

الس او ګريوان دی، ارواح پوهان او مشاورين دد ی لپاره تربيه شو ی چې دهغو خلکو سره مرسته وکړی چې 
ځانه خبر شی او وکولی شی په خپلو له  ددی لپاره چې ښه. ټو لنيز ی  ستونځی لری روانیروانی ناروغی او 

ټولنيزی درملنی سمدستی کار نه کوی، خو دوخت په تيريدو سره دکس سره  روانیستونځو السبری پيدا کړی ،
مشوره يوه موثره درملنه . مرسته کوی د فکرکولو،کړو وړو او حتی احساس کولو  نوی الری چاری زده کړی

 بيلو ناروغيو په درملنه کی ورڅخه ګټه اخيستله کيږی حتی په دی چې بيال بيل ډولونه لری او دبيال
ټولنيز ه درملنه به په بشپړ ډول په  روانیپه  .سختوناروغيو کی چي کله درملو په مرسته يی نښی کراری شی

 .بله برخه کی خبری وشی
 
 
 



 27 

 :ددوديزی درملنی الری چاری .3

انو، مال صاحبانو او نورو لخوا ترسره کيږی چې داالری چاری په افغانستان کې ډيري عامي دی او دحکيم 
اکثره خلک د لوستو خلکوپه ګډون لدی ډول خدماتو څخه ګټه اخلی خو ميرمنی لدی چارو . دوی اکثره نارينه دی

 .دروغتيايی کارکوونکو لپاره ډيره اړينه دی چې ددی درملنو سره پيژندګلوی ولری. ډير کاراخلی
 :په افغانی ټولنه کیځينی دوديزه چاری او درملنی 

 زيارتونوته تلل يا خپل ناروغان زيارتونوته بيول •
د مزار شريف په روضه کی، ميا : لکه( په سختو حاالتو کی دناروغانو تړل په ځنځير يا کوټه قلفی کول •

 )علی صاحب په ننګر هار واليت کی، بهلو ل زيارت په غزنی کی
دګل سرخ ميله په :( ورځو او يا دخاصو ورځو په شپه لکهدروانی ناروغانوبيول زيارتونو ته په ځانګړو  •

 )مزار کی، دنوی کال جشن په کارته سخی کی
 دقرآن شريف دآيتونو تالوت لکه ياسين شريف •
 تعويذ يا څاښت •
 دبوټو ددرملو استعمالول دمحلی ميا ګانولخوا •
پو پوری دکورنی سره پاتی دګاونډيو، دوستانو يا  خپلوانو مرسته د غم او درد په وخت کی لکه تر دری ش •

 .کيدل،د خپلوانو لخوا دخواړه برابرول ، دجمعی دشپی دود، فاتحه او داسی نور
 ځينی دوديزډولونه دپيريانودکنټرول لپاره چی په بلخ او شمال کی رواج دی •
 ځانګړی خواړه  لکه دشهم او دغوايی دغوښی نه خوړل •
 یدځانګړی کارونونه تر سره کونه په ځانګړو ورځو ک •
 دهغوکورونو څخه ډډه کول چې هلته څوک او س مړه شوی وی •
 

 :حل دوديزه الری چاری د
 دنفلی لمنځونو کول او دقرا ن شريف تالوت کول •
 ه کتنه خدمذهبی ځايونوڅ •
 تو به ويستل دپخوانيو بدو کارونواوګناهنو لپاره او دهغولپاره دبښنی غوښتل •
  schizophreniaستګما د سختو روانی ناروغانو په وړاندی لکه  •
 .ډير سخت ناروغان په کورونو کی له کورنيوسره ساتل کيږی •
 دنارامه ناروغانو تړل يو عام کار دی •
اونور رو ا نی ناروغان چې کله ښه شی دخلکو لخوا ديوه خاص کرامت  Maniacsمست ليو نيان  •

 .ه رجوع کویلرونکی ګڼل کيږی او خلک دهغودرناوی کوی او دخپلو ستونځو دحل لپاره هغو ی ت
 ځينی خلک داسی خلکو ته د برکت لپاره رجوع کوی •
 عام خلک اکثرآ ناروغان په کورکی ساتی •
نشته دی، مزمن ناروغان  ونهځينی ناروغان په ځينو مرکزونوکی ساتل کيږی خو ددوی لپاره ځانګړی ځاي •

 .په مرستون کی ساتل کيږی
 ځان وژنه يو غير اسالمی عمل ګنل کيږی •
 ی نو دهغه په اړه بايد خبری ونکړیړدی دوست له السه ورککه څوک خپل نږ •

 
 ؟یشی کول کارونه ولډ هڅ لپاره ايروغتی دروانی ک کونويکلنيی ايروغت پهی کارکوونکيی ايروغت

الندی څوکاټ مونږته دروغتيايی کارکوونکوپه ګډون دی کليود رضاکارانو دندی، پوهه، او مهارتونه د 
BPHS  ټو لنيزه پاملرنه کی ښيی روانیپه  روانی روغتيا او : 

 مهارتونه او پوهه یدند 

CHW • ژندنهيپ ساده ويښپ ايدواقعاتو  
 ليږل •
 یپوهاو عامه •
 ارنهڅويښدپ •
ی ولنټد او لوډدی مرستی انځ دخپل •

 کول مرسته سرهی ونڅه
 

 معلومات زټيبنس هکله په وځستونيی  ايروغتی دروان •
 ټکوبنسړياځی من اوخپل دوديز-زويولنټد •
 )ولينږغو(ی اويتړو ساده روکولودخب •
 لرل معلومات هړا په بيدترت ستميسی ايدروغت •
 کول آسانه ونهړلوجوډدی مرست د •
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 بله اق او نرس
ی فرع په

ی ايروغت
 یمرکزک

  ژندنهيپ ساده ويښدپ •
  استول اي ليږل •
 یپوهاو عامه •
 ارنهڅويښدپ •
ی ولنټلواودډدی مرستی انځ دخپل •

 کول مرسته سرهی ونڅه
 ورکول پوررا او ثبتول •

 معلومات زټيبنس هکله په وځستونيی  ايروغتی دروان •
 ټکوبنسړياځی من اوخپل دوديز-زويولنټد •
 )ولينږغو(ی اويتړو ساده دخبروکولو •
 لرل معلومات هړا په بيدترت ستميسی ايدروغت •
 کول آسانه ونهړلوجوډدی مرست د

CHS ژندنهيپ ويښپ اود ارزونه • قابله او 
• CHW نظارت دکار 
 مشوره زهټيبنس •
  ولړجو اي آسانول کار زيلډد •
 استول اي ليږل •
 یپوهاو عامه •
 کارکولی ک مټي په •
 ورکول راپور او ثبتول •
 ساتلی کړيای منظم سره دمشاور •

 هړا په ويناروغی دروان معلومات زټيبنس •
 ېک کوړياځی من خپل اوپه دوديز-زويولنټد پوهه ستاندرده •
 یاويتړوی زټيبنسی دمشور •
 لرل معلومات هړا په بيرتدت ستميسيی ايدروغت •
 کارکولی ک مټي په •

 زيولنټ روانی
 مشاور

 یارزون •
 ځیي لهډ اوی  انځ: مشورهی مسلک •
 ماتيتعلی روان •
ی ک مټي په سرهی بل قا او اکتر،ډد •

  کارکول
 ثبتول •
 ارلڅ او استول اي  ليږل •
 نظارت دکاری قابل او CHS د •

 هکله په ويناروغی روان د پوهه ستاندرده •
 هړا پهی پوهن دارواح پوههی مسلک •
 ټبنس کوړياځی من اوخپل دوديز-زويولنټد پوههی مسلک •
 هړا په مداخلو زويولنټ روانیاوی مشوری مسلک د •

 معلومات
 لرل معلومات هړا په تړښدجو ستميس اديدروغت •
  کارکولی ک مټي په •

MD • یارزون 
 صيتشخ •
 درملنه •
 استول اي ليږل •
 کارکولی ک مټي په •
 ثبتول اي ساتل اسناد •

 هکله په ويناروغی روان د پوههی لکمس •
 هړا پهی پوهن دارواح پوهه زيبنست •
 ټکوبنسړياځی من اوخپل دوديز-زويولنټد پوهه ستاندرده •
 لرل معلومات هړا په تړښدجو ستميس اديدروغت •
 کارکولی ک مټي په •

 کول هيتقو ايروغتی روان
کار ه کولوو، کورنيو او ټولنو په تقويپه هغه کی دخلک چېه د هپروس هدروانی روغتيا تقويه کول داسی يو

روانی روغتيا په دی بنسټ دټولنې په .رول کړی او روانی روغتيا ښه کړیټکيږی، چې  خپله روغتيا کن
روانی ناروغی يا ستونځی، له بله پلوه، دی اخته کسانواو .ټولنيزو، انسانی او اقتصادی پانکه کی ونډه لری

ور کارونه چې روانی روغتياته وده ورکړی، او دروانی ستونځو څخه ګټ.دهغوی دکورنيوپه ژونداغيزه کوی
مخنيوی، او په وخت مداخله دروانی ناروغيو، د روغتيا، روانی روغتيا او نورو سيکتورونو ترمنځ مرستی او 

 .ملګرتوب ته اړتيا لری
 :ځينی کارونه چې روانی روغتيا تقويه کوی

داميندواری مور ليدل په کورکی د صحی ارزونی : نی لکه دماشومتوب په لومړی دوره کی مداخلی ياکړ •
ټولنيزو کړنو سره يوځای کول په  روانیټولنيزفعا ليتونه، دخوارځواکی او  روانیلپاره، په ښوونځيو کی 

 .محرومه ټولنو کی
 دژوندوړتياوی، دماشومانو او ځوانانو لپاره د ودی پروګرامونه: ماشومانو سره مرسته کول لکه •
 ټولنيزه او اقتصادی تقويه دميرمنو •
دښځو، ماشومانو، معيوبينو، راستنيدونکو، بيځايه شويو خلکو لپاره : دمساعدو کسانو لپاره پروګرامونه لکه •

 .او هغه خلک چې د تاو تريخوالی او بدمرغيو له کبله اغيزمن شوی وی
 دروانی روغتيا دفعاليتونو تقويه په ښوونځيوکی •
 ل دکارپه ځای کیدروانی روغتيا کړنو مساعدو •
 دتاو تريخوالی مخنيوی •
 )مدغمه کليوالی وده اوپرمختګ: لکه( دټولنی د ودی پروګرامونه •
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 یاکيروغتی روان په مخنيوی
د کلونوپه ترڅ کی روانی روغتيا يواځی په روانی ناروغيو باندی پاملرنه درلوده، ددی لپاره چې دهغو 

خو اوس داواضح شو ی چې يواځی دروانی .مخ ولخلکوسره مرسته وکړی چی له سختوستونځوسره مخا
دوقايه بسټيزه موخه دروانی ناروغيو مخنيوی  .ناروغيودرملنه دخلکو ټولنيزی، او مالی ستونځی نشی کمولی

دروانی ناروغيو په مخ نيوی سره مونږ کولی شوچی . کمول دی دخپريدو دواقعاتو،بياراغبرګيدل دناروغی
خطره ډک شرايط،اوحتی دناروغی بياراګرځيدلو څخه مخنيوی وکړو اويا پکی  دهغه دناروغی نښی اونښانی،له

دروانی ګډوډيو که درملنه ونشی دناروغ  .معطلی راولو اودناروغی اغيزی په کس، کورنی،اوټولنه راټيټ کړو
 .او دهغه دکورنی لپاره منفی پايلی لری

 :دروانی ناروغيو پايلی په لويانو کی 

 خواری فقر، •
 زګارتياووا بيکاری، •
 دښځی اوميړه تر منځ ستونځی •
 فکری، فزيکی اودرکی ضرر ماشومانوته •
 فزيکی ناروغی •
 د فزيکی ناروغی څخه مړينه •
 ځان وژنه •
 

 :په روانی روغتيا کی دری ډوله مخنيو ی شته چی په ټولوکی پوهاوی ډيرمرستندوی ده
ماغی ترضيض مخنيوی په موخه يی د نويو پيښو دمنځته راتګ کموالی دی لکه دد: لمړنی مخنيوی .1

ايودين برابرول، درملنه او د ماغی انتاناتو مخنيوی ، : ماشومانوکی، دخوارځواکی ښه والی لکه
خدمات پوهاوی، دموراوماشوم لپاره خدمات،دځان وژنی په هکله دپوهاوی   MCH دشخړوحلول د

 .خپرول او داسی نور

ندنه او درملنه ده، لکه دروغتيای کلينيکونو بنسټ موخه يی د روانی ناروغيو په وخت پيژ: ثانوی مخنيوی .2
کی، دروانی روغتيا وارډ په عمومی روغتونونوکی جوړول،  PHCايښودل، دروانی روغتيا مدغمول په 

 .دروانی روغتيا دخدماتوشتون په کليو او بانډوکی

موخه يی دروانی ناروغيو دمعيوبيت کمول دی ،چی دبيارغونی ،مسلکی : ثالثه مخنيوی .3
 .رينينګونوجوړول،دکار حرفی،شغل دفرصتونوپه برابرولوسره ترسره کيدای شیټ
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3 3Bیارزونی ک ايروغتی روان په 
دارزونی موخه داده چې وکولی شو دناروغ په هکله بشپړه خبرتيا ترالسه کړو ترڅو وکولی شو چې دتشخيص 

ستونځی چې مونږته يی وړاندی  دروانی ناروغ دروانی حالت معاينه او دهغه دپاموړ. او تداوی پالن جوړکړو
کله هم که کيدالی شی دناروغ کورنی او نورته هم په ارزونه کی ګډون . کوی دارزونی اړينه برخه جوړوی

مرکه دناروغ سره مرسته کوی چې مو نږ معلومات راټول کړو دناروغی داعراضو او دهغو اغيزی . ورکړی
 .ړی اصول شته چې په بله برخه کی به پری  خبری وشیداچې څنګه مرکه ترسره کړو ځانګ. په ناروغ باندی

 
 :يوه بشپړه ارزونه الندی برخی لری

 داوسنی ناروغی تاريخچه دی پخوانی طبی تاريخچی په ګډون •
 کورنی او شخصی تاريخچه •
• Mental Status examination دروانی حالت معاينه 
 ) Physical and neurological examination(فزيکی او عصبی معاينه  •
 تشخيص اود تداوی پالن •

دډاکتر لخوا ترسره کيږی ) Physical and neurological examination(فزيکی او عصبی معاينه 
نوری ټولی برخی بايد دروغتيايی کارکوونکو لخو دخپلو مسوليتونو .  ددی لپاره چې عضوی الملونه رد کړی

 .لمخی ترسره شی

I. یک ايروغتی روان په خچهيتار: 
ات دناروغ څخه ترڅو چې همکاری کوی تر السه کولی شو ، که نه نو دهغه له خپلوانو او يا څوک چې معلوم 

دا ده چی ډاډه : په لمړی ګام کی ناروغ ته دخوندی اوسيدلو ډاډورکول دی، دوهم ګام. ورسره وی اخيستلی شو
اوتريخوالی نه څرګندوی شو چی ناروغ چاته تاوان نه رسوی دځان اومرکه کونکی په ګډون، او له ځانه ت

 .ډيرناروغان له ځانه تاوتريخوالی نه څرګندوی
 :پيژندلو په اړه معلومات د

چی دابايد دناروغ په دوسيه .عمر، جنس، مدنی حالت، تعليم، دنده او داسی نور: شخصی معلومات عبارت دی له
 .کی ثبت شی

 :   (The presenting complaint)ناروغ اوسنی ستونځه د
دناروغ دهغه ستونځی څخه عبارت دی چی ناروغ دمرستی په لټه  presenting complaint دناروغ

دارزونی اړينی برخی   mental state examinationدناروغ اوسنی ستونځه او روانی معاينه . مجبوروی
. واړينه ده چی دناروغ او دهغه دخپلوانو په لمړی توبونووپوهيږ. جوړوی چی دواړه يوځای ارزول کيږی

دمرکی په پيل کی خالصی پوښتنی ډيری اړينی دی ، خوپوښتنی په تيزی سره بايد په تشخيص 
 :اړينه برخه د الندی موضوعاتو تر السه کول دی . اومالتړوشواهدومحدوی شی

 دستونځی طبعيت څه ډول دی؟ •
 دنښوپيل، کراره يا ناڅاپی وه •
 په دی وخت کی دا کس څنګه او ولی ډاکټر ته راغلی دی؟ •
 ور لګوونکی فکتورونه شته؟ا •
 په کړو ړو کی څه بدلون راغلی دی؟ •
 آيا دا بدلونونه ثابت دی اوکه تغيريږی؟ •
داعراضو وخامت ، دهغو سير او دهغو اغيزی په کار او اړيکو اوهمدارنګه فزيکی بدلونونه په اشتها،  •

 .خوب او جنسی غوښتنوکی
 .حملیپخوانی حملی، درملنه،نيټه، او وروستی پايلی دعينی  •
 دپخوانی اواوسنی ناروغی تر منځ توپيرونه اونژدی توبونه  •
مرسته کوی چی دناروغ بصيرت دهغه دستونځو په وړاندی  سرهدستونځی بيانول دناروغ لخواه له مونږ •

 .وارزوه
ځينی ناروغان کيدلی شی دستونځی له شتون څخه سترګی پټی کړی، نو ددی لپاره اړينه دی چې دناروغی  •

 .غه دکورنی له غړو او يا نږدی ملګرو څخه واخيستله شیتاريخچه ده
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 : روانی ناروغيو پخوانی تاريخچه د

اړين معلومات . پدی کی پخوانی تاريخچه بی له روانی ناروغيو يا بی له اوسنی ناروغی څخه شتون لری
ملو اغيزمنتوب، وخت او لمړی ځل دناروغی څرګنديدنه، پخوانی او اوسنی درملنی او دهغو در: عبارت دی له

شميره، دبسترموده، ځای او درملنه په : جانبی عوارض، موده او داسی نور، پخوانی دبستر کيدو تاريخچه
 .ځانګړی ډول لمړنی او تر ټولووروستنی بستری کيدنه

 
 :پخوانی طبی تاريخچه

غی د روانی فزيکی نارو. په عمومی توګه، روانی ناروغان د فزيکی نښو سره روغتيايی مراکزوته راځی
دفزيکی يا جسمی ناروغی شتون . ژور خپګان وروسته دزړه له حملی څخه: ناروغی سبب کيدلی شی لکه

کله چې . روانی ناروغی دموجوده فزيکی جسمی ناروغی دوخامت المل کيږی. ددرملو په انتخاب اغيزه  لری
 .دواړه روانی او فزيکی ناروغی موجودی وی، ددواړوشتون ښی پايلی نلری

 
 :اوسنی درمل چی ورڅخه کاراخيستل کيږی

آيا داسی درمل شته چې دکس .  ددرملو نوم او اندازه ددواړو روانی او جسمی ناروغيولپاره ياداښت کړی
دهغه درملو سره شته چی ناروغ ته دروانی  interactionsروانی حالت اغيزمن کوی؟  آيا څه متقابله اغيزه 

 ګډوډيولپاره ورکول شوی ده؟
 : تاريخچه شخصی
ماشومتو ب په هکله معلومات، دښوونځی دوره، لوړی زدکړی ، د نوی ځوانی دوران، جهاد، نظامی  د دناروغ

 .دوره، دنده، واده، ماشومان، مالی او ټولنيز حالت او داسی نور
او  مهاجرت او بيځايه کيدنه، په جهاد: هردپاموړبدلون چی په ژوند کی پيښ شوی وی بايد پوښتنه وشی لکه

جګړيزو خدماتوکی برخه اخيستل، پخوانی قانونی ستونځی، دځان خوګونی هڅه، فزيکی معيوبيت، دژوند 
ټول ناروغان نشيی . او ترټولو اړين د نشه يی توکوکارونه. دملګری يادکورنی د نورو غړو له السه ورکول

 :توکی نه کاروی، که کارويی نو الندی معلومات بايد ترالسه شی

 خت او داستعمال طريقهاندازه ، و •
• Tolerance :ډيرونکی اندازه چې عينی اغيزه ترالسه کړی 
 دنشی دپريښودلو اعراض •
 د نشٍه توکو په کمولو کی نا کامه هڅی  •
ډيره اندازه استعمال، وخت چې په ترالسه کولو او استعمال کی مصرفيږی او هغه : دناوړه استعمال لوحه •

 وخت چی دهغی دتاثيراتو څخه راوځی
) لکه ژور خپګان(روانیدپوستکی انتانات دستنی په وجه، : فزيکی لکه: Complicationsختالطا ت يا ا •

 . ټولنيز اونور
دفشار الندی دګاډی چلول پداسی حال کی چی دنشی : ددندی له السه ورکول، قانونی ستونځی لکه: ناوسی  •

ومانوته پام نه کول، دميرمنی اوخاوند تر ماش: لکه( توکوتر اغيزی الندی وی، دپوليسو لخوا نيونه، ټولنيزه
 )منځ ستونځی

 
 :کورنی روانی تاريخچه

دکس داړيکو په اړه . کورنی تاريخچی ياداشت کړی او وګوری چې په خپلوانو کيئ څوک روانی ستونځی لری 
و دکورنی دغړ. چې دا اکثرا داړيکوپه ډول اغيزه کوی .چی دکورنی ا ونورو غړو سره لری پو ښتنه وکړی

که کيدلی شی دهغه دکورنی له نورو .  اومالتړلدی کس سره وڅيړی هتنه وکړی او دهغوی مرستښدغبرګون پو
 .غړو سره وګوری اوله هغوی سره ددی ستونځی او درملنی په اړه خبری وکړی

II .نهيمعا حالت روانی د (Mental status examination)   : 
 
 .یوش مرستهی ک درملنه او صيتشخ په وڅتری د لولوټرا دمعلوماتو نهيمعا حالتی روان د 
 Mental status examination  الندی اجزاوی لری: 
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 راوحاالتو سره دمخامخ کيدلو رويهټظاهری بڼه، کړه وړه، دډاک:  ظاهری بڼه او کړه وړه •
 .دغږلوړوالی کچه، سرعت، دمعلومات کچه، ګډوډی په ژبه او معنی کی: خبری •
محدودشوی، اواره، :لکه: ( عاطفه) ژورخپګان، مشکوک، ډير خوشحاله: لکه( خلق : خلق او عاطفه •

 ) نامناسبه
 کچه ، فکراودتوليدسرعت، د نظريو تداوم  وغلط افکار، دځان وژنی افکار: فکری منځپانګه •
 خيالی تصور، او نوری درکی ګډوډ ی : درک •
 . ندیدکس د هوښياری يا پوهاوی کچه دشته ستونځی په وړا: دپيژندنی دندی •
 او فکری تمرکز) وخت، ځای، او کس(خوا يا طرف پيژندنه ) فوری، نږدی او لری( حافظه •
 خبرتيا کچه له خپلی ستونځی څخهددکس :  Insightله خپل حالته خبريدنه يا  •

 
III .ولونهډ وډيوی ګډروان د : 

ی دروان. يږیاوسی پک ناروغی چی وی الندی زياغی ترژور ر دکلتوی ولنی ټدهغ ولډ عام پهی ناروغی روان
 هړای پوری لوحی کينيکل پهی دناروغ اوی کو تجربه ئي کس هغهې چی لر هړای پور وښن هغه پهی لډويناروغ

ی لوحی کينيکل اوښی ن ورتهی ناروغی روانی نځي. لرل رو افکا دغلطو اي احساس توبی ليه دنا لکه ،یلر
 عامه ،یکو ريتوپ ونهړجو لهډ ويناروغی روان د .یلر ريتوپ رډي سره بل ولهي نظره له دالملونو خوی لر

ې چ DSM-IV-TR اويږی استعمال لخوی ادار والهړين ايدروغتې چ   ICD-10 دی ونکړجو لهی ډکارونک
 .یدی شوړی جويږی استعمال لخوای ولنی ټتريکايسايی کايدامر

 
 :دی ډول دی ځينی عامی روانی روغتيا  يی ستونځی چی پدی ټولګه کی پری بحث کيږی په الن

 :عامی روانی ناروغی .1

 ژورخپګان •
  generalized anxiety disorder, Panic attacks and disorder, Obsessive: دويری ډولونه •

compulsive disorder, Phobia 
• Conversion disorder 
• Trauma and related problem 
 :سختی يا شديدی روانی ناروغی .2

• Acute psychosis 
• Schizophrenia 
• Mania 
 ذهنی وروسته پاتی والی: دماشومتوب ناروغی .3
 دنشه يی توکو ناوړه استعمال او اعتياد .4
5. Unexplained somatic complaints  
  Self harmځان خوږونه يا    .6
 )عصبی ناروغی( ميرګی  .7

 شروع کراره په ای ياپڅنای شی کول اي ،یولر ولډ ديشد او متوسط ف،يخفی شی کولی ناروغی روان هره
 ای يکو غوره ريس مزمن هګهمدارن. يږیکيږی ندګرښی څنی نو ای يکو نوسانښی ن وختی نځي. یړوک
ی پر خودلته نده،ی ناروغی روانی چی لد سرهګی ريم. یکځ من په سره دورو دنورمالو ولی ډحملو په

 .یبولی ناروغی روانيی  خلک عامې چ کهيږی څک بحث
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 رکولو وړتياوی او د مداخلی تخنيکونهد مشاوره و
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د عام روغتيا وزارت، د روانی روغتيا رياست
 ۲۰۰۸د کابل ډله 
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 ۲۰۰۸کابل  ډله 

کال په منی کې د افغانستان د اسالمي جمهوريت د عامی روغتيا د وزارت د روانی روغتيا د رئيسې   ۲۰۰۸د 
سره کښيناس�تل او  ډلوکیکاری  ودرٻ پهالندې غړي   ۲۰۰۸ – ډلیالندې د کابل ـ تر مشری  هاليآغلې ډاکټر ع

س پ�ه محتوي�اتو ک�ی د روان�ی په ګډه يی د دې روزنيز الرښود کتاب په محتوياتو کار وکړ  ترڅو د ب�ی پ�ی اچ ا
 . خدماتو د يو ځای کيدو مالتړ وکړي ټولنيزو

 : غړي

 )MoPH(ډاکټر عاليه ابراهيم زۍ، 

 )MoPH/EU(يد عظيمي ډاکټر سع

 ) HOSA(ډاکټر امين هللا اميری 

 )AKU(ډاکټر سيد عطاء هللا 

 )HealthNet TPO(ډاکټر حفيظ هللا فيض 

 )WfL(احمد فرهاد حبيب 

 )IAM(دی رريس جويډاکټر ا

 )IAM(کيرسی جوکيال 

 )MoPH/EU(انګه ميسمهل 

 )WHO(ډاکټر صفی هللا نديب 

 )medica mondial(نه پاکلر اسوز

 )HOSA(کټر فرشته قديس ډا

 )mediac mondial( یحميرا  رسول

 )HOSA(م يلډاکټر عبدالوحيد س

 )MoPH(ډاکټر بشيراحمد سروری 

 )HealthNet TPO(ډاکټر پيټر وينټيوخل 

 )(WLFمريم زرمتۍ 
 

 انگه ميسمهل: د دغي برخي مسئول 
ره��اد حبي��ب ، س��وزانا پ��اكلر، حمي��را ر امين��ي ، احم��د فټ��اكډر عظيم��ي، ټ��اكډاو ن��ور همك��اران  س��اراح اي��وغي ، 

 .لخر پيترونتيوټاكډر فرشته قديس، ټاكډرسولي ، 
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 وړاندوينه
 

ددی ټرينينګ مواد دمشوری دوړتياواومداخلوی تخنيکونه چی دمسلکی روانی ټولنيزومشاورينولپاره څوک چ�ی 
ی برخ�ه ک�ی وهمداش�ان پ�دکی په يوه نژدی کاری ټيم کی له ډاکټر سره کار کوی جوړش�وی دی ،ا  )CHC( په

اومعياری مواد چی موخ�ه ي�ی دمراجع�ه ک�ونکی پ�ه احساس�اتوکی چ�ی دناتوانی،ن�اهيلی  دپنځولومړنيوناستوبسټيز
دپنځولومړنيوناس�توموخه داه�م ده چ�ی .توب،اوبی زورتيااحساس لری ژر ت�ر ژره  د ت�وپير رام�نځ ت�ه ک�ول دی 

کړواودا به مرسته وک�ړی چ�ی مخک�ی ل�ه وخت�ه د روان�ی دمراجعه کونکی له حالت څخه ښه پيژندګلوی ترالسه 
 .ګډوډيوپه هکله تشخيص ورته کينښودل شی 

مونږهيل��ه من��ديوچی دټ��يم پ��ه ک��ارکی چ��ی د ډاکټراوروان��ی ټولنيزمش��اورترمنځ ده هغ��ه تش��خيص چ��ی کي��دلی ش��ی 
دروان��ی  يوښ��ه توپيرس��ره دښ��ی پ��املرنی پ��ه هکل��ه مراجع��ه ک��ونکی ت��ه اواوس��يږی اومونږداهيل��ه ه��م ک��وه چ��ی

 .ناروغانولپاره په پاملرنه کی په عمومی ډول ښه توپيرددی السته راوړنی په مرسته تر سره شی 
مونږغ���واړوچی د روان���ی ټ���ولنيزی مش���وری د بري���الی ت���وب ي���وه برخ���ه چ���ی پ���ه تخنيک���ی ،علم���ی اوشخص���ی 

ددی لپ�اره .ک�ړو ون�ه ووړتي�اوپوری  چ�ی پ�ه اعتم�اد او باوردمراجع�ه ک�ونکی اومش�اورتر م�تځ اړه ل�ری  څرګند
مونږ داهرڅه په يوه ډير سخت درمليځ منول کی ندی اچولی صرف دموضوع غټ ټکی چ�ی دمش�وری پروس�ه 

خوهرمراجع�ه ک�ونکی اوه�ر . ده دسری کرښی په څير راوس�تی دی،ک�وم چ�ی مش�اورته ب�ه ډيرالرښ�وونکی وی
ياتوپ�ه بنس�ټ غ�واړی چ�ی ت�ر شخص�ی اخالقدواول�ری اوډي�ره نرم�ی پ�ه مس�لکی بنسټون حالت يوله بل سره توپير

 .سره شی 
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 همشور هولنيزټروانی 
 

روغتيا بيرته الس  هولنيزټاو  روانیچی خپل  وتوانيږیدی پدا ده چی  ناروغ،  وخهم یمشور یولنيزټد روانی 
 :یړ  ته راو

 ولری یيکړا ښیقادر شی چی نورو سره  دیپ •
 یمته د حل الری ومو وستونځوخپلچی وکوالی شی  •
 و کاروالی شی زيرمی د چاپيلایر •
 ژوند ولری هيو معنادار •

او بی وزلی ااحسای کوی، هغ�وی د قرب�انی  هيلی توبير خلک د نا ډد  افغانستان په اوسنی ژوند کی  •
 .احساس کوی او داسی فکر کوی چه په خپل ژوند کی کومه اغيزه نلری

 .منی ښيږیه چی را پيڅپه يوه قربانی شوی حالت که هغه،  •
ه د قرب�انی احس�اس ک�وی همداش�ان ن�ور واقع�ات لک�ه څخ�مح�دوديتونو  دودي�زولينزو او ټد  ير افغانانډ •

 .ده یړاغيزه ک  باندیی ژوند ځن، هجرت کول د دوی په ورتيریه، دنورو هيوادونو ړجگ
 

 :رول لوبوی دپام وړيره ډکی  هپروس کيدلوپهالندنی فکتورونه د قربانی 
 
 )ه او د ديکتاتوری دورهړتونه، سياست، جگښز،ار د او دستورود (ولنيز فکتورونه ټ •
 ه شوی رويهړزدک •
 اقليمی فکتورونه  •

ح�االتو ک�ی لک�ه د  ډول ډولچ�ی پ�ه  ځکه احساس کوی کيدو که د قربانیځسياسی حاالتوکی  پهخلک  •
 ویخپل ژوند تيرکی  الپه ح ځوستوندکار دو دوره ، د ديکتاتوری دوره  اوګړکورنی ج

ه دا تم�ه څخ�  ل�ه هغ�وی بنس�ټاو کلت�ور پ�ه  دودونود: حالت کيدای شی  ميرمنی ید يوه افغان بله بيلګه •
 .زغم ولری په وړاندی زياتيی رزو  اوکولوټلو او هاو حتی د و  ږیاووسي منونکیچی بايد  کيږی

 
⇓ 

 :امکانات برابروی یالند همشوره ولنيزټروانی 
چ��ی د خپ��ل ت��وان  ،رس��ته ک��ویچ��ی د قرب��انی احس��اس ل��ری م چاس��رههغ��ه ل��ه ه مش��ور هولنيزټ��روان��ی  •

برخ��ه  هچ��ارو ک��ی فعال�� پ��ه ورځني��واو بيرت��ه وک��والی ش��ی د ژوندټينګ��ه ک��ړی،يک��ه ړس��ره ا) پتانس��يل(
 .واخلی

 اودبيلت�ون ولنی ًحخ�ه بي�ل ش�ویټ�ل�ه  پ�ه وج�هدليلونو بيالبيل�وت�ه چ�ی د  چ�اهغ�ه  همشور هولنيزټروانی  •
 .ونيسی یيکړسره ا کورنی او دوستانو یاحساس لری، مرسته کوی چی بيرته خپل

و س�بب پي�دا ک�وی او يک�ی اړا ځواو س�تون ونښ�ی اونښ�اني روان�ی اود جس�می ،  همش�وره ولنيزټ�روانی  •
 .ړیی حل کځالری موندی چی ًحنگه دغه ستون شونیورته د حل 

 
س�ره بيرت�ه  اونښ�ووكيټ ل�ه ق�وت ودخپل� ل�هي او دومون� زيرم�ی خپلی کس چیمشوره مرسته كوي  هرواني ټولنيز

 ي پيدا كړياړيك
ت�ه د  ونوکړکيچځان ترمنځ  دخپل پاره اويال و ستونځويكورن وخپلدمشوره مرسته كوي  چي خلك  هرواني ټولنيز

 .حل الري وګوري

4B پروسه(د مشوره طريقي( 
دا  کيږیامنځ ته ر اړيكه ندويهترمنځ يوه مسلكي مرست اجعه کونکیمشوره كي د مشاور او مر هپه رواني ټولنيز

كوښ�ښ  ړهدوا اجع�ه ک�ونکیمش�اور او مر. اص�ولو س�ره ج�وړيږي مس�لکیاو نورو وړتي�اوپ�ه  یرد مش�و اړيکه
او  نص�يحت ك�ول  ومش�اور د قض�اوت كول�. ت�ه ومون�دي  اجع�ه ک�ونکیك�ونكي الره مر مالت�ړه ښ�كوي چي يوه 

 یدا ده چ�ي د دن�ده څخ�ه ډډه ك�وي د هغ�ه ولدښ�و ښ�و ل�ه ځ�اند مراجع�ه ک�ونکی ت�هڅخه ډډه كوي او همدا ش�ان 
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څخ�ه طريق�ي  ښ�یاو  یمثبت یله يو دحل کولولپارهوځستون وي چي دخپلدلپاره داسي الري ومون اجعه کونکیمر
 . کار واخلی

ي��وه ډاډه او مرس��ته  راجع��ه ک��ونکی ت��رمنځمش��اور او م د دي چ��ي) پروس��ه(مش��وره داس��ي ي��وه طريق��ه  •
 .يلرسونكي مسلكي  اړيكي منځ ته راو

دوي دا  .ونوبان�دي پ�وه ش�يځب�اطني واقيعتون�و او رن پ�ه ي چ�يړه غ�واړدوا اجعه ک�ونکیمشاور او مر •
حالتو كي اصالح او بدلون راوستي شي او ښ�ه  پخپله پهي شي لكواجعه کونکی وي چي څنګه مردمون

 .واخلي ونډهژوند كي فعال  ا پهاو بي ړیاحساس وك
 او وکاروی زيرمی یكوي چي خپله او زد الس ته راوړی دا راجعه کونکیكي م لړپه  ود مشوره كول •

 وركړي پرمختګخپل پتانشيل ته 
س�ره معامل�ه وك�ړي  ځوس�تون وخپل� له كوي چي څنګهه دز اجعه کونکیكي مر لړپه  وكولی وردمشور •

 . ي شيلينګوټ یاړيك ښیاو يايي حل كړي او څنګه 
  پوهيږي چي بيا پ�ه خپ�ل ژون�د ك�ي اغي�زه ل�ري ، او اجعه کونکی پدیكي مر لړ په ی ورکولود مشور •

 روكويوشكل  بنسټ هغوتهسيستم په دارزښتونو  ودخپل
 ترس�رههغ�ه س�ره له  د دي كوښښ كوي چي كوم څه چي مراجعه کونکی لړ کیپه  وكولی ورد مشور •

تون ك�ي ش� ژون�د پاڼ�ه خپل�هپ�ه  وتهح�ي ض�ربي او روځشوي  ومني او د دي توان پيدا ك�وي چ�ي س�تون
 كړيور

 مرسته وكړي سره يو بل ړی لهو د كورني غور كوښښ كوي چي كورني ااولنيزمشټرواني  •
دوي س�ره خب�ري  ل�هاو یارزښ�تونه تش�ريح ك�و مراجع�ه ک�ونکی د مش�اوركي  وكولورمشوره ه ولنيزټرواني په 
پ�ه افغانس�تان  په تي�ره بي�ا ید اړينكي ډيره ټدا . عمل وكړي بنسټارزښتونو په  چی د ي كولي شيوبيا د. یكو

 .واقع كيږي  په وړاندیتونوير وخت د ارزښډكي، ځكه چي خلك 
 :ونهي ګامنمړول

اودښه کيدلولپاره جادويی لرګی اويا داسی  الري بيړنی ی ډيریدي باندي پوه شي چي كومپبايد  اجعه کونکیمر
  .درمل نشته چی هغه ژرترژره جوړ کړی

 : مړي ګامول
نښی  یدهغه ډيرچی  شي او ورته تشريح شيل وركړ څرګندونیپه اړه  ځیته د ستون مراجعه کونکی .1

 .ید يو غيرنورمال حالت له امله د غبرګونونه اونښانی يو نورمال
د  چات�هك�ه چي�ري . ن�ه ح�ل ك�وي ی س�تونځیولنيزټ�ته تشريح شي چ�ي درم�ل روان�ي  مراجعه کونکی  .2

غ�ه ع�رض ل�ري هدا ص�رف د خ�ودرم�ل واخل�ي  ت�لپيدا ش�ي او  وږله امله د سر خو دستونځوژوندانه 
 ږوخ�ودپ�ه توګ�ه د س�ر  بيلګ�ید (  څخ�ه نبي�ايی سبب شوي له منځ ددی خوږو كوي ، خو هغه څه چي

 .)نه وړي څخه له منځ یحاالتو تجرب ستونځمنو د د سړي ګولی
 ؟ګټوردیمشوره كول  هولنيزټولي رواني 

ول غواړو يو ټږ نمو. فكتوردي دمشوری ورکولو اړينډيری يو انساني اړيك اجعه کونکی تر منځد مشاور او مر
پل�وه د مراجع�ه ک�ونکی س�ره د مش�اور ل�ه .  كي�ږي  ش�وی او ي�ا څ�ه وسي چي م�وږ س�ره څ�هاودي شاهد څوك د

. دهم��دردی کول��و تجرب��ه ک��ول ل��ه هغ��ه س��ره مرس��ته ک��وی ت��ر څ��و لخپل��و احساس��اتو س��ره اړيک��ی ټينګ��ی ک��ړی
ه س�ختكي  يعت لري او د دوي په ژوندواق اتته دا ډاډ ور كوي چي د دوي تجربي او احساس مراجعه کونکی،دا

 اغيزه لري
ولني او ك�ورني ټ�ورو ل�ه   ،دي چ�ي ورو بيلت�ون ک�یي ل�ري پ�ه ځس�تون یولينزټ�چي رواني  اجعه کونکیډيرمر

دغه تجرب�ي كي�داي ش�ي د .  ږیاووسي  په غړوباندی پيټیكورني  دنور چی دوي نه غواړي. څخه ګوښه كيږي 
 .رول له السه وركولټحالت كي خپل كن ونځمنستيرډد بيلګي په توګه په يوه . شرم احساس سره اړيكه ولري

كل�ه چ��ي  وکیج�ادوي ح��االت پ��ه ځين�و.ل�ري  ځرن� مرهاحس�اس څ��و يواځيت��وباو  نبيلت�وديږو چ�ي هول پ��وټ�ږ نم�و
خپل ځ�ان له بيرته  اجعه کونکیاو مر يږیديوالونه مات ن اويواځيتوبد بيلتو ترسره کيږی مشوره هولنيزټرواني 

مش�وره ك�ي  هولنيزټ�پ�ه روان�ي . نيس�ي هامكاناتوس�ره اړيك� یپتانش�يل له خپل دننه ا شانولنيز چاپيلایر، او همدټاو 
 .ه كي يوټپه ل ګړیموږ د همداسي 
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 :وخهم وكول یمشور یولنيزټد رواني 
 مصونيت وركول  •
 آرامول •
 كول مالتړ •
 پاره وخت وركوللد اوريدلو  •
 پوښتني كول سره په احتياط •
 ويره نوم وركول پرته له دته  وځستون •
 لدو مونزيرمد  •
 فعالول ځالو اړيکی وولنيزدټ •
 ته الره موندل  يودبل په مرسته يوه نوی لور •

ل�ه ، ځك�ه چ�ي دوي  س�تونځی ل�ری ه�م له نوروخلکو سره په اړيکولرلو ک�ی ي لريځهغه خلك چي رواني ستون
 .نلري ارزښته اړيكي ورته ښاړيكي نلري نو ځكه  ښیو سره اتاحساس وخپل

 
 :ه الندی ډول توضيح کيږیپاړيكي  ښی 

 .راکړهاو ړهورك •
 .پوهيدل •
 .كول زغم •
 .تاسره وشي له چي غواړي ترسره کويهغه به  •
 .شريك كول ومسوليتوند •
 .د اعتماد او باور كول توان لرل •
 .بيان كړي اتي او احساسځستون ید دي توان لرل چي خپل •

 
⇓ 

 .دي وړتياوی یچي اكثره يي د مشور ید اړينهينګولو لپاره ټ د اړيكي یاو مطمين ښیكي د يو ټول ټپورتني 
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5Bبنسټ ود مشوره كول 
I. ناستو جوړونه ۵ ومړنيود ل  
ومره څ� س�ختياړه ل�ري،  پ�وری كول او كتل چي په ك�وم س�ندروم ی اټکلاودد و تشريح كولاونښان ود نښ) ۱

هکل�ه ورڅخ�ه  ک�ه چي�ری ځ�واب اوه وی ن�وددرملنی پ�ه، شته )ضمني حادثي( هجمی هده، آيا پخواني كوم
 ؟پوښتنه وکړی

 .ټچك ليس ودنښو اونښان،  چاڼ کول •
سره خپ�ل  پوره پامی څخه رنځ وړی بايد چی په ش څه اجعه کونکی لهمر پيدا کړوچی د دي لپاره چي •

 .مراجعه کونکی ته غوږ شوو
توص�يف  په بيال بيلوس�طحوکی و سرهاونښانوه نښرواني حالت لخپل كوښښ كوي چي  مراجعه کونکی •

 :په توګه بيلګی د كړي
  نښی اونښانی فزيکی - جسمي )الف
 . څخه عبارت دی ستړي توب او د خوب خرابوالي  چی لهاغيزه كوي  دندو داپه وجود او فزيكي ⇚
 .اعرض منځ ته راوړي په اغلبه توګه جسمیروحي ناروغي  لرو چیده چي په ياد و اړينهدا ⇚
 نښی اونښانیهيجاني  –احساسي ). ب
 .او يا ويريدل سيدلاو غمجن  ⇚
 نښی اونښانی  دپيژندنی -فكري ). ج
 .يي ورس او تاوانآزار ده تهرا پيښيږي، او يا څوك  پيښهخطرناكه  هچي كوم لداسي فكر كو ⇚
  .هيرول او په واضيح توګه فکر کول ⇚
 سلوكي نښی اونښانی -سلوك ). د
   .ی تر سره کویي رونواوهڅو پوری اړه لری چی کسپه هغو کا دا نښی اونښانی ⇚
 .نی قصدځان وژدكول،  سلوک ډولپه غضبناك  ⇚
 ادراكي نښی اونښانی -تصور) ه
پوری اړه لری چی د آوازونواوري�دل،او ځين�ی داس�ی ش�يانو اورګانونو یاحساس نښی اونښانی په دا ⇚

 .)زيانتوهم ، ه( ليدل چی نورڅوک هغه نوينی او نه يی اوری
  .کی ډاکټر ته وليږی اوورسره پدی هکله مشوره وکړینومراجعه کونوي  هاړينكه چيري  •

ولنيز سترس�ور ټ�ش�اته ك�وم روان�ي  دنښ�ی اونښ�انوآي�ا .  ک�ړی اړيكي واض�ح ځوتر منځاو ستون ونښان، ود نښ) ۲
و اغيزه د ناروغ په ورځن�ي نښی اونښاند . اړيكه لري؟ اساسي سترسور و پيژني هسره كوم دنښی اويا، شته

 .کړیباندي خبري و مالتړپه کورنی ده ستونځی اوسر كورنيله ژوند كي،
 . اونښانوته له ستونځوسره تړاوورکړی چيرته شونی وی، جسمی نښو که •

 ی؟پيدا شو نښی اونښانیمړي ځل څه وخت ول ⇚
 وه؟ رامنځ ته شویبدلون ؟ آيا هلته كوم ی وههغه وخت ستا په ژوند كي څه واقع شو ⇚
د بيلګ�ي پ�ه توګ�ه ك�وم وخ�ت (؟ ویا كي�ږي او څ�ه وخ�ت ن�واضح كړي څه وخت نښی اونښانی پي�د ⇚

 .)نښی اونښانی پيدا كيږي وينی هغی تهخواښي سره له  اچي د
 .شي یكي دي واضح اومشخص ليد شاتهپه ي چي ځستون یكوښښ وكړي كوم ⇚
 ؟ي نشته څه احساس لريځي شته او هغه وخت چي ستونځهغه وخت چي ستون ⇚

 حي�ران تي�اښځي كورني  تر م�نځ د \ړهيكورني وفاداري او د م یپلدخ مراجعه کونکیچي  کيدای شی(
 .)احساس وكړي

 !شيی شي او نوم وركړ په نښهكي وي   شاليدولنيز سترسور په ټكه چيري نوركوم  رواني  •
 

 .وركړ شي اویرواني پوه يوڅه هکلهپه  واړيك دوځد نښی اونښانو او ستون )۳
 س�تونځوپ�ه عم�ده  مراجع�ه ک�ونکیي او دواړه د دومون� ستونځیمده ع کيدای شیپه ګدون  مراجعه کونکید  )۴

 .وكړي تړونباندي 
 .پيداکړیترمنځ توپير ستونځوي او عمده ځ، ستوننښود  •
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  .وږاودردوي لكه د سر خو شکاياتجسمي  کيدای شینښی اونښانی   ⇚
 .دخاوند له کورنی سره ویاړيكي  ی اوبدیخراب کيدای شیي ځستون ⇚
 .ړه سره وييم له اړيكي ی او بدیخراب کيدلی شی ستونځهعمده  ⇚

⇓ 
 ونوموي ستونزهاصلي ياعمده 

 
 .کړیو تړونسره  مراجعه کونکی له لپاره ستونځیعمده  د ی،د حل الر یيوپه ) ۵

ت�ه معن�ا  ح�ل الره هغ�ه ي چ�ي درک�ړد دي احس�اس و مراجعه کونکی ت�هد حل الره بايد واقعي وي او  •
  .هد لرونکی

 . وړ بدلون راشي ليدلوحساس كي بايد يو دروغ په اد نا •
  .كړيناصلي شكايت كي ور مراجعه کونکی پهچي خپل نظر د پام وکړیډير •

 مړني ګ�ام د اص�لي ش�كايت د ح�ل لپ�ارهوي ش�م چ�ي ل�لزه څنګه ك�و :ناروغ څخه وغواړي دغه جمله  ووايي) ۶
 .وچت كړما

 دا چی  دی ړیدا توانمندی ورته ورکبه مرسته وكړي چي ناروغ د بي وزلي لږ احساس وكړي او  اد •
 .احساس وکړي چي هغه بيرته په خپل ژوند  باندي اغيزه لري

⇓ 
 قاعده

ي�ي او  یاو اص�لي ش�كايت پوهي�دل ځهس�تونځان پدی ډاډه کړۍ چی تاسی واقعا د مراجعه کونکی پ�ه اص�لی  •
 .او كتنه لري  ي څخه څنګه دركځي چي ناروغ د ستونشمتيقن 

درك ش�وي  احساس ووكړي چي د مشاور له خواڅخه ړی، ناروغ بايد ددي درک  اوناروغ سره همدلي وک •
 .او احساس شوي دی

 .مکویباندي تمركز  ځوستون په زيات ر، ډي پام وکړیموندلو ته  وبيا د حل الر •
 
ن�اروغ ل�ه ن�و بي�ا  ،ت�ړون وش�وباند  والر په اصلي شكايت د حل له مراجعه کونکی سره د چي ی وروسته لد )۷

 .پلټنه وکړی دالرو درسيدلود لپارهدحل  ه يوځايسر
 :چی هدي مفهوم داپد

 .كوښښ وكړيسلوک لپاره د نوي رويي او ) الف
 .وکړیڅخه ډډه  سلوکد مخرب ) ب
 .)ړونه وج ټوكاڅ ابي(يوه نوي رڼا كي و كتالي شي حاالت په ) ج
 
ي افقی ت�ه رس�يدلی ياس�ت او ك�ومی  خب�رد ناستی په پای كي څه چي تاسي اوريدلی ، اوپه څه باندي چی مو )۸

 .توګه وويل شي لنډه په چي شوي
وته ل�ه اونښ�ان واو جسمي نښ� ،كتنه تشرح كړي هخپل ،كي اوريدلي دي لړپه  ناستیچي تاسي دهغه څه  •

مړي ځ�ل وڅه وخت جسمي نښی اونښانی پيدا كيږي؟ ل�( وركړي هاو اصلي شكايت سره اړيك ځیستون
 )ی؟څه وخت پيدا شو

د اص�لي س�تونځی د ل�ري كولولپ�اره  ه څه چي ناروغ تر راتلونكي ناستی پوري د لومړيو ګامونو په حيثهغ )۹
يعنی مراجعه کونکی ته داسی واقعی حالت پيدا کول ت�ر څ�و پ�ه .ء كړي کولی شی تر سره يی کړی، په نښه

کی  دا کړی چی پدیاويا يو بيل ډول ليد دخپلی ستونځی په هکله پي ت باندی خپله اغيزمن توب وښیوضيع
 .پخپل ځان پاملرنه هم شامليږی

 ی م�وخیك�ړي ، او ك�وموك�ار  ناستولپاره ۵وچي تاسي سره څيا انگيزه وركړي تر  وهڅوی دی تهناروغ  )۱۰
 .و كړيتړون  پری سيږي ناروغ سرهته وركي غواړي ور ناستو ۵چي په دغه 

 .وڅيړی سره ناروغ  له ښوالینه يا  پرمختګ، ښه والي او مراجعه کونکیدناستو ۵وروسته له  )۱۱
⇓ 

 بايد وليږل شیته ) CHC(مركز یتولينز مشورټناروغ رواني  ده،ودرلاړتيا  ی تهورمش یكه چيري نور •
ي ش�ي چ�ي لن�اروغ ك�و ورسوی، هم دلته پاي ته همشورنوښه والي الس ته راغلي وي ،  دپام وړكه چيري  •

 .واخلیتونو څخه ګته او نورو فعالي ړمالتلکه  وډلوولنيزټد رواني 
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 .ناروغ راجستر كړي او يو لنډ راپور وليكي )۱۲
 :پای ته رسونه )۱۳

وري له پي�ل څخ�ه چي د هغه په ژوند كي د مشپه هکله  ونهاو پرمختګ ونوبدلون وكومدناروغ سره، له  •
 .نه وكړيټپل یراغلي د

 .كړي رګندڅو ته كتنه وكړي او بدلون ځاو ستون ونښان وبيرته نښ •
پ��اره ل ول��ري كي��دل د ك��ړي او د ن��اروغ كوښ��ښ او همك��اري د اص��لي ش��كايتوش��كايت ت��ه كتن��ه  اص��لي •

 .وستايی
ن��وي  هي ش��ي  دغ��لاو څنګ��ه ك��و یك��ړي ده هغ��ه  څ��ه زد ءك��ي ل��ړپه ناس��تون��ه وك��ړي د ټن��اروغ س��ره پل •

 .ونه وکارویسلوکتوانمندي او 
وي چ�ي  س�تونځه ش�ي او ورت�هي بي�ا پي�دا ځنښانی او س�تون،كه  چيري نښی  ی چیناروغ ته ډاډ وركړ •

  .راشيتاسی ته ي شي بيرته لورسره معاملي وكړي نو بيا كو
  .وركړيپه وړاندی واخيستل ونودمسوليتدد ژوند  خپلواکیروغ ته د دي توانمندي اونا •
خب�ري  ورڅخ�ه ګټ�ه واخل�ی ي شي په خپل ورځن�ي ژون�د ك�يلاودا چي څنګه كوپه زيرمو بيا د ناروغ  •

 .وكړي
 .په اړه څه احساس كوي رملنیروغ دوگوري چي نا •
 .مراجعه کونکی ته ددرناوی په ښولوسره دمشوری لپاره دپای الره پيدا کړی  •
 .ګه ثبت كړيوپه لنډه ت ناسته •

 
 

 پرمخ والړ شو څخه څنګه  ناستو ۵وروسته له 
 .كړوول وضعيت ته ښه والي ورټدا دي چي اصلي شكايت ته نږدي شو او دناروغ  موخهپه دي مرحله كي 

 
 مرحل�ی  مړيول� دګامون�ه ) ۵، )۴، )۲ن�اروغ س�ره  لپ�اره ل�هد دي  ،پام كي ونيسي پايلی په ناستو ۵ ود لمړني) ۱

 .بيا آزمايښت كړي
 .اړه ورسره خبري وكړي پدیر ته وليږي اوټاكډوي ناروغ  هاړينكه چيري ) ۲
 ؟یته راغلي د ؟ نوي نښي منځیه شوي دښهغوي كي بدلون راغلي ده؟ نـښي  وڅاري آيا ) ۳
 ۸ت�ر  ۵ وك�ړي چ�ي ن�اروغ د ن�ور او ځ�ان ډاډه ،وك�ړي ت�ړوناو هڅارن� يوموخ�وړنمناروغ س�ره د واقع�ي دل) ۴

 .تاسي سره كار كوي  پوری لهناستو
 .وکاروی لپاره كتنه ښینكي تخنيك د ه کوولنيز مداخلټرواني  يويو پالن جوړ كړي او درملنید) ۵
او يو دوامداره سنجش سرته ورسوي د ن�اروغ پرمخت�ګ  ترسره کړینيكونه ونكي تخه کمداخل،ولنيزټرواني ) ۶

 .كي وڅاري او وليكي ناسته تیپه هره مشور
 .وڅاري وړتياوید ناروغ )  ۷
 .پرمختګ وڅاري ناستو ۸-۵وروسته له ) ۸
⇓ 
 لپاره شتهټاکلوپرمختګ لپاره بيالبيلی الری دد
 وولنيزټ�روان�ي  واو ن�ور ډل�و مالت�ړیش�ي او د  ولي�ږل هولني ت�ټ� باي�د كه د پام وړ ښ�ه وال�ي وي ن�و ن�اروغ •

 .کړی فعاليتونو څخه ګته پورته
، او د ن��وي ورښ�ه داده چ��ی ي�وه بي��ا ارزون��ه ل�ه ن��اروغ س�ره ول�� وين�� ښ��کارهك�ه چي��ري ښ�ه وال��ي واض�ح او •

 .ناستی ورسره پرمخ الړ شو نوري ۵او وکړو موخولپاره ورسره تړون
ر بي�ا وگ�وري او بيرت�ه چ�ك ش�ي او درم�ل ټ�اكډباي�د  ن�اروغ ت�ه ش�وین�وی رام�نځ  هيڅ  ښه وال�ي یكه چير •

 .ږل شیته ولي نولسوالي ، واليتي روغتو دمشوره وسره ووشي او يا  هولنيزټواخلي او رواني 
  .نهپاي ته رسو یمشور هولنيزټرواني دي مرحلي دد )۹

  .ته وليږیهغه داړتيا وړمرجع او يا  /په لنډه توګه ثپت کړی د ناروغ پرمختګ )۱۰



 45 

 پارهل ناستو ۵ واغيزمن مداخلوي تخنيكونه د لمړني
 
 پارهلبدلون سلوک دپاره، حاالت او امكانات د يول دپيداکولو يځمداخلي د ستون ګټوری) ۱

ب��ه   غبرګ��ون ډول پ��ه همداس��ي ح��االت ك��ي وي څ��ه څ��وکك��ه ب��ل  ،چ��یكړي دا انځ��ور ن��اروغ س��رهل��ه  •
  ؟څرګندوی

 یعقيد بيلیچي بيال) د بيالبيلوبرخو، فصل ته مراجعه وکړیحاالتود گود اي ( برخي بيالبيلی شخصد  •
 .لري وپيژندل شي په هکلهد موقيعتونو

 .څه ووايي کيدای شی برخي بيالبيلیوكړي چي  يړنهڅ  ⇚
 .ده ينکتشويق كو لپاره ناروغ دبرخه  هكوم چی وكړي يړنهڅ  ⇚

 .سرته ورسوي هناروغ سره رول پلي يا نمايشي لوبوكي كي څپه يو خالي  •
و چ��ي ي��و خي��الي څ��ت��ر  وهڅ��ویاو بي��ا ن��اروغ  یووك چ��ي ن��اروغ ي��ي پيژن��ي د هغ��ه م��خ ت��ه كين��څ��  ⇚
  .سره سرته ورسوي تره اويابل کسدخپل ملگري، مور، زوي، هيا مكالم ګيالوډ

 :حيرانونكي سوالونه •
 كار كوي؟ ومك همخ دولوټ تربا سحارسي لري شي ځن شپه ستا ستوننكه   ⇚
 ؟ميرمن کيداشی څه وکړیړه، زوي، يستا م  ⇚
 ؟ ه ډول غبرګونونه به له ځان څخه څرګند کړیڅ  ⇚
 څنګه وي؟  وكال ۵، هكال هوروسته له يو به ډير حيران شي؟ او ستاسي ژوند به څوك  ⇚

⇓ 
 راجعه کونکی له پلو څخهه ديوه ښه امکان په صفت دمرويه اويا لږ مضر سلوک چي نوي څخه وروسته له دي

 .وي هتطبيق واه خپل واقعي ژوند كي مدغمپ هپدي كي ده چي څنګه دغه روي هځبيا ستون هشومشخصه 
 
 :پارهل ولوقيتشود سلوکمداخلي د نوي ) ۲

 :الری دمشاورلپاره عبارت دی له ګټوری ځيني
 .ته وهڅول شی اودنوی رفتارترسره کولو پايلوباندی غوروشی په سلوک او پخوانی نويد •
 .واضح شيد نوي رويي پروسي   •

څه  په دقيقه توګه ،ناستی، وروسته له دغي  ږیڅنګه دا سرته رسوي؟ تاسي همدااوس كورته رسي ⇚
 ؟دپخوا په برتله بايد رامنځ ته شیتوپير
وی چی په څيرديوه نوی سلوک دی ترسره کولو ناروغ ته لكهبه سي خيالي حالتو تصوركول  اد د ⇚

 .ه کړیدا نوی سلوک به ديوه تمرين په ډول تر سر
 .وگوري) عينك(وكړي او حالتو ته په ذره بيني چشمويرتخصصي عمل ډ •

 ؟رسويوڅنګه سرته  چی دا کار به لطفآ ما ته په جزياتو ووايه ⇚
ت�ه ځ�ي او هغ�ه  وچ�ي  ن�اروغ عمومي�ات ک�ی هغ�ه وخ�ت پ�ه تي�ره پ�ه تر سره کړی اختصاصي عمل ⇚

 .ي كشف كړيوسره نه شروع ك )زه(  په جملي چي
احس�اس  و توان په ځ�ان ک�یسرته رسول دكار یكړي چي د دوتوګه له ناروغ څخه پوښتنه  هپه مستقيم •

 .وی
دنوی سلوک دی سرته رس�ولو ويره  هوكړي؟ كوم سلوکآيا تاسي احساس كوي چي په دغه توګه   ⇚

 ؟څه به وي يواو كه   لپاره درسره شته؟
ی ک�ولی ش�ی چ�ی راتل�ونکی ن�دازتر يوی ا تاسي وسرهكولر په تصو سلوک دله وخت نه مخكي د   ⇚

 .ی حاالت وڅيړ
هوښ�يار  ههغ� ت�ر ي چ�يمک�وپه هغه ژبه خبري وكړي چي ستاسي ن�اروغ خب�ري ك�وي د دي كوښ�ښ  •

 .ږیاووسي
⇓ 

 .كړيوكي موافقه  وسرته رسول په دندیكورني دناروغ سره له 
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 :)ره وغواړیهغه څه چی مشاور کولی شی له مراجعه کونکی څخه دتر سره کولولپا( کورنی دنده 
 پاتي شي؟ یچي د ژوند كومي برخي همداسي چي د خپل اوسنی ژوند وارزوی اووګوری،آلطف •

 .شي وليږدولته زيرموي څخه ځمرسته كوي چي دي ناروغ كتنه له ستون پوښتنهدا :  موخه  ⇚
دپرل�ه پس�ی س�تونځوپه وړان�دی ب�ل ډول غبرګ�ون . ك�ړي  هنوي رويي سره  حيران� یكورني د يو هخپل •

  .ياست اودخپلی کورنی غبرګون او خپل احساسات وڅاری وښ
دروازي  ونوي�� ودول او د امكان��اتچ��ي ع��ادت ش��وي س��يكل م��ات غبرګونون��هد روي��ي او هغ��ه : وخ��هم  ⇚  

 .دی پرانيستل
 یچيغ�(توګ�ه څ�ه ك�وي  هنورمال� پ�هلطف وكړي په ياد راوړي  مخكي له دي نه چي نښي شروع شي ، •

 .)، او يا وهل كويوهي، انتقاد كوي، شكايت كوي
ن�وي  دا مرسته ك�وي چ�ي ن�اروغ. كيږي چي نښي پيدا شي سبب دديشی پوهيدل چي كوم : وخهم  ⇚

 .كړي هپاره جوړللري كيدلو  ودد نښ کړنالری
ترس�ره  خ�وب مخك�يوتر، د آرامول�و تمرينونخپ�ل ځانت�ه پاملرن�هلك�ه  یناروغ و هڅ�وي چ�ي ن�وي روي� •

 ړیوك� د كوښ�ښ. ډډه وک�ړیڅخ�ه  وزيان رس�ول له ځان تهاو،کونه اوداسی نورکارونه سرته ورسوی 
 .دري ځله دا تمرينونه سرته ورسوي هي پوري لږ ترلږنچي تر راتلونكي او

 وور و و هڅ��وي چ��ي دا ك��ار ور ي��ی ، دي ت��ه یش�� یرول ك��ړټ��پ��اره چ��ي دا ك��ار كنلد دي : وخ��هم  ⇚
 .يوسرته ورس

 : ولكم وي رويکد زيان رسون) ۳
 .ودلښكمول او يا پري وويكي رزيان رسون) الف
،  دک�ورنی س�لوک پ�ه اړه وی) ن�اوی(کی دن�ږور كورني پهموضع وړ که چيری دبحث په توګه بيلګید •

 . كي د دي په اړه خبري ونكړي ويناو وني كار چي بايد وكړي دا ده چي په دريځييوا
 : وي ډولي دالن په كيداي شي چي پوښتنی •

 ردي پ� ب�ه داړه خب�ري و نك�ړي؟ او هغ�وي   دیپاره پل ويناو ۳ د څه راپيښيږي كه چيري كورني  ⇚
 ي خبري كوي؟دشي بان بل كوم په ځاي
درم�ل، قم�ار (سگرت و څك�وي     ۵سگرت څكول په ځاي ، صرف  ۱۰د : ولکم وروي ومضرد  ⇚

 ........)كول، الكول او نور
 وخاص�� وځين��ص��رف پ��ه  ی س��رهت��وګ یپ��ه احتي��اط: مداخل��ه ك��ول) ك��ول  قي��اس  صض��د و نق��ي(پ��رادوكس ) ب

 .کړی کارونهمواقعو كي 
 .سرته ورسوي ېيو شانچی په هڅه وكړي ه يرډ •
 ب�دلولون�ه  لواوياض�رر رس�ونكي روي�ي د ب�دلو یورسته د ي�و څخهچي له دي  هه ناروغ ته دادټد دي ګ •

 .يړآسانه كورته تصميم نيول 
 :لواقعي مطالعه كو ید يو

ي ځس��تون وکیفك��ر كول�� اوو پ��ه اړه ول��تص��ميم ني د مس��ايلو ك��ي وي��و ځ��وان س��ړي حت��ي پ��ه كوچني�� 
 : هغ�ه ت�ه وواي�يک�ولی ش�ی .  کوی هستړي او ستومان پدی موضوعاتوډير فکر کوی او ځان.لري

 . نيسی لطفآ له نوروسره په تفصيلی توګه خبری وکړهو تصميم غواړی وروستی كله چي
اړيک��ی  ی ميرمن��ی س��رهخپل�� ل��هك��ي  وي ل��ري ،، پ��ه راتل��ونكي مياش��تځي��و س��ړي چ��ي جنس��ي س��تون 

 .وننيسی 
 .نښه كړي په ليږدول ی تهنوي روي څخه رويي یپه تشريفاتي مراسموسره له  پخواني مضر ) ج
 ليږدولته  یسمبوليكي كارونه دي چي معنا وركوي او له يو مرحلي نه بل) Ritualريچول ( تشريفات •

 . نشی کولی چی ددی مفهوم په ښه توګه څرګندکړی كلمات خو.ښيي
. ير خاص نظم س�ره س�رته رس�يږيډ په  دا اكثره وخت... ه، او نوردختم مجلس، وا د : مثال په توګهد •

ږ ورځني ژوند د داسي تش�ريفاتي مجلس�ونو نموز.  ګډون لری كارونو سرته رسول په كي واو د خاص
 ....او نور........ ه  ييښ......... چا سره ستړي مشي كول، سالم . ك ديډڅخه 
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 یو چ��ي ل��ه ي��وڅ��تر ،اخل��و څخ��ه ګټ��هه ورپ��ارل څرګن��دولو ونودب��دلون وكږ د س��يمبولينپ��ه مش��وره ك��ي م��و •
 .كړووتآكيد  یبدلون باند په ته یبل څخهمرحلي 

اس�كزوفرنيا تش�خيص ش�وي وه  ځك�ه چ�ي پيري�انو  ه مي�رمنيوه ځوان� : واقعي مطالعه كول ید يو 
ي تجرب� یب�د ریي�ډمخك�ي ل�دي ن�ه چ�ي پيري�انو س�ره خب�ري وك�ړي هغ�ي . خب�ري ك�ولي ي�ی س�ره

.  ګرم�ه اومالمت�ه ول�ه ب�هء ده هغ�ه چلن�ده مي�رمني�وه ب�د  هچي هغدی لپاره د یزوي ترهد. یدرلودل
كورني يي  هولټه سره چي ينارن هپه كي د يو  دا ميرمن ولو ته ښودلي وه چيټعكس  داسیهغه يو

.  دي س���ړي س���ره اړيك���ي ل���ري مي���رمن ل���ويل���ي وو چ���ي دا ءت���ه وول���ټاو .  وهپيژن���ي ي���و ځ���اي 
دا  یزوي� اک�ا د چ�ي هشوه پيدا شوونه ټكله چي پل.وه منلين کيسهدا ءدا وه چي كورني نيکمرغیخو

غي�ر اخالق�ي  او  ه ي�وخپل�پاك�ا زوي ي�ي دچ�ي ه رلپاد دي . كړي وه هجوړ څخهخپل ځان  کيسه له
پ�ه ه�ر ص�ورت دغ�ه . ن�وی ځیي�وا ک�یدي شرم پچي  يی كړي وه او غوښتل ترسرهكار هشرمناك

ورته وي�ل چ�ي  تلپيريانو. لنجلي پيريانو سره خبري كول پيل كړا ه،اوي شجلي سره پاتله انشرم 
 ت�ر پاي�ه ول داس�تان ل�ه س�رهټكي ورته وويل شوه چي  ری په ناستیمشو د .نجلي دهاهغي يوه ښه 
وه پ�ه اور ك�ي  ۍليك� پک�ی ءه کيس�هچ�ي خپل� هغ�ه كاغ�ذ ۍجل�. ويځپه اور كي وسو ءوليكي او بيا

 هپيري�انو س�ر ۍوروس�ته جل� یله هماغه ورځ�. ځاوهخپل شرم وسو يی توګه هاو په سمبوليك اچوهو
 .او خلقي ښه شو لخبري كول پريښود

⇓ 
يدل وه، د څروس�ته پ�ه اور ك�ي س�ووتشريفات په دي داستان كي د داستان ليكل وه، د هغه پيدا كول او ) ريچول(

 .الړوهغي شرم په اور كي له منځ 
 توګ�ه په ناڅ�اپیدهغه مور. سره مخامخ وه عذاب له جدانيوه سړي د و:  د يو واقعي مطالعه كول 

نش�و ك�والي هغ�ه و، اوهغه وخت مړه شوی وه کله چی دی په يوه بل واليت کی په دنده بوخت وه
م�ور ت�ه ن�دی ويل�ی  خپل�یهغه دا احساس کاوه چی هغه څه چی کله ه�م .راشي  يی چي جنازي ته

 .بايد ورته ويلی وای
⇓ 

 كړي خښ دمور له قبرسره وليكي او بيا يي ليکيوه  يی چي مورته هپاره دا دلس مجل یيوه مفكور تشريفات
 
 : کولی شودخاصوحاالتوپه درک کولوکی توپير راولو؟ څنګه  (نهجوړو ټبيرته چوكا) ۴

دی مداخلوی تخنيک سره مشاوراومراجعه کونکی دواړه هڅه کوی تر څوپيښی له يوبل لورليد اوپلو ل) الف
 .جوړکړیچوكات ورته  ه توګه يو بلسيمبوليك هپاو   څخه وګوری

پيدا كړي ځكه چي  یمعن هكوالي شي بل یكي څه چي راپيښ او يا واقع شوي د پايلهد دي كار په   ⇚
 .مفهوم بدليږي ودرك كولد
  . لوړيږی توان له ستونځی څخه دوتلو دي سرهولا بيا دشخص عذت نفس لوړيږی   ⇚

 :بيلګه يوه نيكخت ودچوكات جوړول ابيد  ) ب
 ۴وه،  واده تر سره شوی ی کی په زورسرهءكلن ۱۶ په(  يی درلودير سخت ژوندډيوه ښځي چي  

ډيره ) کورد چاروبارهم دهغی په غاړه ده اوله خسرګنی سره هم ښی اړيکی نلرید لری ماشومان
 . لری بدبختی څخه شکايت ژاړی اوله خپلی

څ��ومره  تاس��ی ،حيران��ونكي ده هي��رډ`  `. څخ��ه ك��ار اخل��ي ل��ه تخني��کچوك��ات جوړولو بيامش��اورد 
 ل��ویماش��وم دي  ۴، ددی  ټولومس��وليتونوله عه�دی تراوس��ه وتل��ی ي�یياس�ت، چ��ي  مي��رمن پي�اوړی
 ه م�ور او ښ�هښ�ك�وي او هڅ�ه دي ك�ړي چ�ي ي�و  مالت�ړ، د هغوي ساتنه ك�وي، د هغ�وي یكړي د
ی چ��ی ي��ی ت��ه ډي��ره زړوره ي�� ژون��د څخ��ه س��تړي ش��وي ونځمناو اوس ل��دي  س��ت. اوس��ي مي��رمن

 .دستونځودحل دالرودپيداکولو لپاره دلته راغلی يی
 .ت څخه څرګند کړیينه يو بل ډول برداشت له واقعچوكات جوړو بياداسي ډير داهميت وړ ده چی  •
پ�ه حي�ث ك�ي دټب�ولي پ�ه بل�ه كتن�ه ك�ي د ق�وت  ټک�ی ناك�اميدچ�ي ن�اروغ  څهد بيلګي په توګه هغه كوم  •

 .وليدل شی
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 يو بل مثال  ) ج
توګ�ه  س�ختهښ�ځه پ�ه  هك�ي خپل� پايلهدي چي په  هښځي باندي شك كوي او بدگمان هپليو سړي په خ 

 !رول ويټكن
او  پ�ه بش�پړه توګ�ه وس�اتی، كورني  لههڅه كوي چي خپ هز گورم چي تاسي واقعا هر`` : مشاور 

یء تص�ور خ�و`` ش�و یږ دا جمل�ي اض�افه ك�والناو وروس�ته م�و``  ږیړه او پ�الر اووس�ييه مښيو
 ؟``رول او رويي سره څه احساس لريټاو ماشومان له دي كن هځستا ښ چی كړه

 :ده چي  اړينهيرډ) د
 .رويي څخه څه دي یله د څرګندشی چی د سړي نيت او مقصد •
 .كړي څرګنددرك او مفهوم د رويي  •
 .كړي څرګندید رويي اغيزه  •
  .خپله حاالت او وضعيت وڅاري •
 .بيا همدا وضعيت له بل اړخ څخه وگوري •

 هښ�ځ هخپل�پ�ه چ�ي  لپ�اره مثالونه څنګ�ه  دهغ�ه س�ړي وپورتني له له كي خبري وكړي چيډوه كوچني په ي :دنده
 .باند بد گمانه ده، كار اخيستل كيږي 

 
 ځكه هغوي ته بدلون نشو وركولي  ويمنو،ږ مجبور يونځيني د ژوند حاالت دي چي مو) ۵

 :د مشاور مداخله كول
  .یڅه پيښ شوي د سره او ځان پوه كړي چي ناروغ  ږشیغو ورته ښه •
 .همدلي وښايي •

او  هيل�ي،  اړتي�اوی درك ك�ړي، دس�ړي غبرګونون�هك ك�ړي ، هيج�اني هڅه وكړي چي هيج�ان در  ⇚
او هيج�اني  و سيس�تمعاليق�د ت�ر م�نځ ارزښتونه درك كړي او همداشان هڅ�ه وك�ړي چ�ي د ك�ورني

 .رغل درك كړيي دغړو او د كورني غبرګونونه
وته احساس�ات وخپل د ناروغ په احساساتو كي چیږ بايدنمشاور په توګه مودنكړي ، چي قضاوت و پام وساتی  ⇚

 .پروړاندی هم وی ارزښتي سيستم دږنموز، كه چيري هم دا وكړ ههغوي باند ځان پوپه  خونكړو ، ګډون ور
، ی، كتن�یپ�وه یولټ� یخپل� لهپه ياد وساتي ، د مشاور په ټوګه تاسي يوه مرستندويه مسلكي اړيكي لري ، او  ⇚

  .واخلي چي ناروغ ته مرسته وكړي او همدردي څخه كار
اوکل�ه ي�ی   ش�ته چ�ي ستاس�و پ�ه س�تره  ك�ورني ك�يي ل�پ�ه خپ�ل ذه�ن ك�ي راو کيس�هد داسي يوه س�ړ ي  :تمرين

هغ�ه ول�ي داس�ي كړن�ي  چ�یوه ش�ي پ�و څ�هڅ�ه وك�ړي تر.  دکړنوپه وړاندی قضاوتی روي�ه ت�ر س�ره ک�ړی وی
 .اوه او وروسته څه احساس ك کیمخ څخههغه ددي كارچی ځانه وپوښتي  هخپلچی له هڅه وكړي . يلكو

 .هغه ته  دا نوي حالت څه مفهوم لري چی وڅيړیناروغ سره دغه  •
 .وڅيړید ناروغ زيرمي  •
مجادل�ه  سرهدي رامنځ ته شوي حالت ل ه پرمختګ راشي چيښلوك كي سهڅه وكړي چي د ناروغ په  •

 .وكړي
  .تو څخه پوهه الس ته راوړيپدي اړي خبري وكړي له دي حاال •
 .ي شيلكي بدلون راوست وړولوك او كړسپه  هد ید باطني حالت هرګنده كړي چي څنګه دغڅ •

 
 او انرژي بدل كړي واحساسات وپه مثبت احساسات هڅه وكړي چي منفي) ۶

 :ه يي مطالعه كول يدقض 
ي هڅ�ه ك�ړي وه ، ن�ي د ځ�ان وژځل� ۵وه هغ�ي  ش�وی يوه ذهن�ي ن�اروغ س�ره واده زورله نجلي پهايوي ځواني د

د . كړل ترالسهغوښتنه  هبنسټيز ههغي خپل. ند كړلرګڅارزښتونه  ژورخپل  تهوروسته لدي نه چي هغي مشاور
ل�ه هغ�ه  ك�ورني هغیدخ�و،درلودهدغه ك�ورني  یهغ.وه پالنه ید يوه كورني شتون او د هغ بنسټيزه غوښتنههغي 

چ�ي دغ�ه حال�ت  پ�دی وتواني�ده هغ�ه خو له مشوری وروس�ته لودهتوپيرءدر څه چی هغی په ځوانی کی هيله لرله
 ژوند پيل کړی اوبيای دخپل کوچنی ماشوم په پالن�ه پي�ل وک�ړ بنسټاولدی کورنی سره دخپلوارزښتونو په  ومني

 .ينګي كړيټپوري له خپل خاوند سره اړيكي  حده ډيرهچي تر هاو هڅه يي وكړ
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 حاالتوكي  په ژوند شتهد وليږدولواو مثبتو احساساتښد )  ۷
ه ک�وی خ�و څنګ�ه الس�تره احس�اس ښ�ك�ي  په پایاو يا  لړ غلباً دا دي، چي ناروغ د جلسي پهاي ځستون •

 .چی کورته ورسيږی دا ښه احساس له السه ورکوی
 كړي تل پاتیكړنو سره تاسي كوالي شي چي د ناروغ ښه احساسات  الندیپه  •

 .هغه احساسات شعوري شيدچي و څپه هكله خبري وكړي تر  ه داحساساتود د  ⇚
ستاسو احس�اس ښ�ه ښ�كاري؟ آي�ا هم�دا ښ�ه حال�ت پ�ه خپ�ل ځ�ان ك�ي ه�م احس�اس ،، ظاهراً : ووايي   ⇚
 وي؟،،
څه وخت  .ه دايره جوړه كړي او فشار وركړيڅخ ودوه ګوت وخپلله له ناروغ څخه وغواړي چي   ⇚

ن�اروع س�ره  ل�ه هكل�ه یپ�ه دكوي خپل ښه احساس پيدا كړي، او هغ�ه بي�ا پي�اوړي ك�ړي چي دا كار
 .خبري وكړي

رك�ړي او دغ�ه ك�ار پ�ه و هب�ل س�ره اړيك� ل�هيو ت�ه كوچني حركتداو دي ګوتو  ته دغه ښه احساس  ⇚
 .توګه سرته ورسوي او ډاډه شي چي دغه احساسات په ريښتيني توګه احساس كيږي هآرام

 .كړي هآرام بدنخپل   ⇚
 ترس�رهځل�ي  ۶-۳ ل�هيكي ورك�ړي او داكارسره اړ واتاحساس وښ لهدغه مخكني د ګوتو حركات بيا  ⇚

 .كړي
پ�ه ش�ان ښ�ه احس�اس پي�دا  مخک�یبيا شاته راشي، لمړي د ګوتو حركات سرته ورسوي او بي�ايي د   ⇚

 .كړي 
 

 كول هناروغ توانمند) ۸
 پيداكړي وړتيا وید ناروغ توانمندي او  •

 اد ههغ�ژوند په ك�وم وخ�ت ك�ي  واقعي دچي  وکړی د دي په هكله خبري. لیراوهغوي شعور ته   ⇚
 .وه څخه ګټه اخيستیتوانمندي 

 .شتهي لپاره د حل الري ځستوندل تړي چي کمنځ ته ليد راپه ناروغ كي دغه  •
 .حل كوي ځهستون اولري چي مشاور د توقعكله چي ناروغ د دي  :خطر  ⇚

  .ت شياو توان تقوي خپلواکیي تشرح كړي چي د ناروغ ځكي داسي ستون پایپه  ناستید  •
 .ورستي پوښتنه وكړي هكي ناروغ ته چانس وركړي چي خپل پایپه  ناستید  •

خب�ر څخ�ه اوي�ا كي�داي ش�ي چ�ي ور ،ي ويل�يوآيا كوم شي پاتي ده چي مات�ه دي ت�ر اوس�ه پ�وري ن�  ⇚
 .شیچي ور باندي خبري و ویاو يا سخته  ،نوي

مط�رح  ید ارزښ�تمندی یي�رډ څخ�هك�ي داس�ي مس�ئلي چ�ي ل�ه ع�اطفي اړخ  پ�ایپه  ناستیغالباً د   ⇚
 .وساتي پوښتنوتهوخت  پورهدي لپار دنو. كيږي 

 په ياد ولري
  ،ياستوښ هاالكڅځان  مکوی چی هڅه: وي کار یكار واخلي چي ناورغ څخهلطفاً داسي ژبي 

 .ځوستون په كړي نهوتاكيد  والر په د حل
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19IVB .وړتياوی ووليد اړيكي ن: 
 هپ�ه آس�ان. ينګ�وي مهم�ه ده ټڅنګ�ه  دا اړيک�یك�ړي  دا چ�ي  یينګټړيكي اي دا مهمه نده چي ځپه مشوره كي يوا

 ن�اروغ له چي وچي پوه ش وچي هڅه كولپاره وب شو د دي ډكي  ځود ناروغ په ستونږنتوګه كيداي شي چي مو
 . سره څه پيښ شوی دی نو پدی وخت کی ده چی دمشوری پروسه هيريږی

ړي ك��ي ن�� پ��ه دنن��هد دي ت��وان پي��دا ك��وي چ��ي دي ن��اروغ راوده، چ��ي مش�� وړتي��ا اړين��هي��ره ډل وي ښ��وږخ��واه خ��و
 یڅخ�ه ل�ه ي�و وړتي�او واواړيك وولټده چي له  همهم هيرډپيدا كړي دا  پکی وپيرونهاحساسات واضح او روښانه ت

ب�ری خ نيغ پ�ه نيغ�ه واقعي نړي سره  له چي د ناروغ ددی وړکوی،ركار واخلو ، او دا مشاو څخهالري  بريالی
او ت�ل ي�ي  ،ل�ري اړتياځكه  كورني ورته  ه،په عامه توګه رواج د ږیولنه كي خواه خوټافغاني  په. وكړي اتری

 وخپل�� پ��ه دم��ور درد احس��اس وي، ماش��ومان كل��ه چ��ي ږدی ن��وپ��ه ك��ار وي ، كل��ه چ��ي نج��وني د پ��الر ك��ور پري��
پيدا ك�وي  ی راکدوي په  احساس یشانيوير ډودريږي بيا دمور او پالر غوښتني احساس وي او دا يو  باندیوښپ

باي�د هغ�ه  وړتي�اي ږدا د خ�واه خ�و. بان�دي پ�وهيږي پ�ه دنن�هعاطفي نړي دعزيزانو  وكبله هغوي دخپل همدی، له 
او هڅ�ه وك�ړي  محس�وس ک�ړیخپل ځان د ن�اروغ پ�ه ځ�اي ك�ي .شي ترسرهوخت چي ناروغ سره خبري كيږي 

ان��دي ، احس�اس او درك ك�ړي او پ��ه تاس�ي بپ�ه او د هغ��وي اغي�زه  اتاحساس�ات او هيجان� هو ش�يبي د هغ��څ�چ�ي 
ن�ده  یي پ�ه دي معن�ږخ�واه خ�و. نك�ړي ډوبپام كي اونيسي چي خپل ځان په ك�ي  پهوخت كي مشاور بايد یهمد

)   ناروغ س�ره احس�اس ك�ړو له حالت كي یشانيوخپل ځان په ( سره يو كړو  ځان ي له خپلځچي د  ناروغ ستون
او ژون�د  ځیستون یي او ژوند او خپلځولري چي د ناروغ ستونچي د دي توان  ید یشيبي مشاور ته مهم یولټ

 ان�دیپ وتجروب� پ�هږ په دي تريننګ كي هڅ�ه ك�و چ�ي ستاس�ي نددي لپاره مو. توپير وساتي یو پيژني او تر منځ
 .كړووخبري 
 وړتيا )كولوتوجه (ساتلود پام ) ۱
 .د ناروغ اوريدل او كتنه ده بنسټ و کیتوجو كولپه   •

 ړه ،واداو واوریه ښ�وك�والي ش�ي  سره پداسی ځای ک�ی کين�ی ت�ر څ�وناروغ  لپاره وه پام كولدښ  ⇚
 .پيغامونه پيدا كړي یاو غير كالم یكالم

  :څرګنده شی چی هغه ته پام کوی ډيری الری شته  د دي لپاره چي ناروغ ته •
 حالت ) الف

چ��ي تاس��ي د جس��م حال��ت باي��د ،،خ��الص،، وي او پ��ه دي توګ��ه ن��اروغ ت��ه دا پيغ��ام ورك��وي   ⇚
 .متړیهيڅ كله خپل الوسونه د سيني په سر . په اړه پوه شي  ځوستون د غواړي د هغه

  .تکيه مکويیڅوكي كي  هناروغ سره مخامخ كيني ، په متمركز حالت كي كيني ، په خپل  ⇚
  .او دميز شاته مکينی جيگه څوكي پهله ناروغ څخه   ⇚

 رګو اړيكيتد س ) ب
 چ�ی سترګو اړيك�ي ول�ري ، مگ�ر ن�اروغ ت�ه ځي�ر نش�ي ، تاس�ي باي�دد  دوامداره اونيغ په نيغه  ⇚

 .ته وښايي وتاسي چمتووالي مرسته كولسكړي چي  یينګټ یاړيك وداسي دسترګ
 .وليږدویري څخه خپل عالقه ناروغ ته عادي اوسي او له همدي ال  ⇚

 ري حالتڅهد  ) ج
اوس�ي  خب�ره چ�ي تاس�ي د اړين�هته گوري  د دي لپ�اره  غبرګونناروغ  څه چي وايي ستاسي   ⇚

 .خبرتياوی ليږدویځيني  ههرڅچي ستاسي 
 .شان وييواو  ورتهبل سره له او څه چي وايي يو  ههرڅستاسي ظاهراً   ⇚
ش��ان ك��ړي ا و ت يوهمداش�ان تاس��ي ك��والي ش�ي  خپ��ل ح��االت او د هغ��وي ح�االت او احساس��ا  ⇚
س�اس ك�وي چ�ي ك�وم هغ�وي ددي اح توګ�هدي پ� یكي تشويش وگور ههرڅستاسي په  چی ديږپري

او د دي س�بب كي�ږي چ�ي .  ياس�ت یچي هغوي تجربه كړي تاسي ور باندي پوه ش�وي ځدرد او رن
 .خپل نور احساسات بيان كړي

 .ويني شتونيوه الره ده چي دوي ستاسي ناروغ ته پام كول داسي 
 وړتيا وی ليدلود ) ۲
 معلومات ړالت تاسي ته د پام و، د جسم حدغږکچه، د دوي  یچي ناروغ كالي اغوستي د ډولپه كوم  •

رك�وي، د دي دمعلوم�ات  تايدوی داکه نی او ویتاييد هغه ركوي او همدا شان  څه چي په ژبه  وايي د
 څخ�ه رام�نځ ت�ه كي�ږي واحساس�اتل�ه ستاس�ي  چ�ي درک کړی ههخپل بصيرت او پو لپاره چي  ناروغ 

 .وكاروي داوړتيا
 .ه پوه شيښه كوي هغوي باندي په دقت سره ناروغانو ته كتنه تاسي ته مرست •
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 .په هغو نښو اونښانو چی ناروغ ءله ځانه ښيی ځان پوه کړی  تاسي  ⇚
شي خاندي ، او ځيني نور كله  امه اوخفهتاسي پوهيږي چي ځيني ناروغان كله چي نار :ه توګهپدمثال  

 .خبري كوي هقهر سر په چي غضب شي خپل سترګي كوچني كوي
كالم كړني كي توپير باندي تمرك�ز ك�ول د دي س�بب كرځ�ي چ�ي ن�اروغ پ�ه د ناروغ په كالمي او غير  •

دا د دي س�بب كرځ�ي  .ناروغ ته وويل ش�ي هتوګ یكيداشي چي په احتياط هاو دغ.  وپيژنیآسانه توګه 
 .درته ووايي  نشی ويلیئت وركړي هغه كوم څه چي په هر دليل راچي ناروغ ته ج

 .وهيږيپنوي او يا ددي په اهميت باندي ن برخ څخهچي دخپل احساس  کيدای شیناروغان  •
لپ�اره چ�ی مراجع�ه ک�ونکی ك�ړي د دي  وړاندی دوني له امتحاني الري څخهرګنڅ یتاسي بايد خپل  ⇚

  .ستاسی له اطالعاتوڅخه خبرشی
 :مثال 
خوش�حاله  زههو ) ګوری او آه وباسیآواز سره،په داسي حال كي چي شاوخوا ته  ټيټه پ( ناروغ   ⇚

ه ل�ه خپل�ی ت�رور س�ره ز. هم پاتی شیپاره ل ومياشت ونورودري دچي  لوغوښت څخه ماله  هغشوم چي ه
  .ښه ګذاره کوم 

 .نلری معنیافسوس كول دا  فکر کوم چی ستا آه،او هشو او ز ټيټز ما پام وه چي ستا آواز : مشاور
داچ�ي هغ�ي  دهي�م خ�والکن داس�ی ښ�ه ن�ښه ، ما وويل چي خوش�حاله ) په نظر راځي شرميدلی: (ناروغ
 .شيه الړ هكيږي او زما هيله دا ده چي هغ پيټیږ باند نمو پهور ور

ح يه ورك�وي چ�ي د كالم�ي او غي�ر كالم�ي كړن�ي ت�وپير توض�ن�ك�وي او ن�اروغ ت�ه بل همشاور خپل كتن�ه مشخص�
 .كړي

 
 
 وړتيا اوريدلود ) ۳

غامونه درك كول او پيدا ك�ول چ�ي يهغه پدم كول ،  دا ناروغ ته پا. اوريدل ندي  دغږ صرف د  ناروغ اوريدل 
 .وای اوڅه تر سره کويی څهناروغ 

⇓ 
 .ته ورسيږي وموافق والندني اوريدلوڅخه بايدد  موخهستاسي  •

  .د ناروغ تشويش څه دي ⇐
 .څنګه ناروغ خپل تشويش تجربه كوي ⇐

ګ�ه غ�وږ تو پ�ه ه�دف لرونک�ی اسو دموخه لرونک�یده چي ت یدا د دي په معن.  شیتوګه غوږ تاسي په فعاله •
 .اوپری وغږيږی ينګ كړيټچي پوهيدلي ياست ، ترمنځ اړيكي  څه پهاو لريداوومو  نيسي او څه چي

 
  )اوريدل ( نيولږسكوت ته غو

 .يروانه وي هم ش هه او يا يو سكوت او يا خاموشړناروغ سره كله چي دوا ه لهاړيك ستاسي •
غوږش�ی ځک�ه هغ�وی  )ب�ری اوریخ ههمداس�ي چ�ي د هغ�(  ه�م س�وكت وخ�ت ت�هدتاسي بايد د ن�اروغ  ⇐

 . ونه ليږدویامپيغ
په جلسي كه فعال حضور ،  تاسي معلومات تر السه كوي چي ناروغ د سكوت په وخ�ت ك�ي څ�ه فك�ر  ⇐

او تاسي پوهيږي چي دغه فكرونه او احساس�ات ، نآرام�ه ك�ونكي، س�تړي ك�ونكي، . او احساسات لري
 .او يا د كوم شي انعكاس وركونكي دی

تر السه كول س�ره ك�والي ش�ي چ�ي تص�ميم ونيس�ي چ�ي څنګ�ه او ك�وم وخ�ت د هغ�وي  د دي معلوماتو ⇐
 .كړي تسكوت ما

 ودي پوهي��دل د دا ددي س��بب ګرځ��ي چ��ي هغ��ه. پ��اره ورك��ړيل وس��كوت كول��دوخ��ت  پ��ورهخپ��ل ن��اروغ ت��ه  •
دا هغ�وي ت�ه . پ�اره  هغ�وي ت�ه وخ�ت ورك�ړي لانعك�اس كول�و . كي�ږي ترس�ره توانمندي پيدا كړي چي څه 

 .خپل رنځ سره مخامخ شيچی له كوي مرسته 
 ولمات تسكود د ناروغ

 .مات كړي لي دي  سكوت ركول سره څه چي تاسي ليدوبك په  تاسي كوالي شي چي د  مشخص فيد •
  .كړي تپروسي سره د ناروغ سكوت ما لهاو يا كوالي شي چي د سوال كولو •
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 همدا اوس څه احساس كوي؟ ⇐
 اړه فكر كوي؟ په څهد ⇐
 ؟ نګه تيريږیڅ وخت ا اوسباندي همد سی تا ⇐

  .وساتل شی وخت او ځای کی ثابتهپه اوسني  تجربی ناروغ دد دي سبب كرځي چي  هد سوالونو پروس
 
 :شینو ته غوږ غبرګونو وخپل 
 ،هم دغه سي تاسي هم له خپل ځان سر فكرونه او احساس كوي ياستڅنګه چي تاسي ناروغ ته غوږ  •

کولی شی دناستی ددرک کولواودمراجعه  معلومات هر با ارزښتيډ کيدلنو ته غوږ نووغبرګدخپل ځان  ⇐
 .کونکی ددرک کولو په هکله تاسی ته درکړی

ناکله له ځينومراجعه کونکوسره تاسی دتخريشيت او غضب احس�اس  ممكن ده چي كله: د مثال په توګه 
ره پي�دا کوی او بيا دی ته پام کوی چی ستاسی په مينځ کی څه پيښيږی کله چ�ی دغض�ب احس�اس درس�

خپ�ل ن�اروغ س�ره ش�ريك ك�ړي دا ك�والي ش�ي د  ل�ه او كيداي شي دا په ي�وه مناس�ب وخ�ت ك�ي!  کيږی
 .مرسته وكړي کیكولو  په پيداي ځستون

 
 : خنډونهكي  اوسيدلوغوږ  هفعال په
 : ژوند كي دي شخصی مشاور په د موضوعات چي •

ږ خپ�ل ځ�ان ني، نوبي�ا  م�وم�وږ ذه�ن مص�روف وزي ولروچ�ي  ځكله چي موږ په خپل ژوند كي س�تون ⇐
 نغ�واړوږنموږ په ژوند كي شته دي خو موزي چي  ځلكه هغه ستون. نشو ښودالي هناروغ ته خوشحال

 .وڅخه عمومآ ډډه کيږی او په ناسته کی ورته پام نکيږی ستونز وله دغ. ور سره مخامخ شو
غ�وی ي�وه پلوت�ه کي�ږدو بايد چی له خپلو شخصی ستونځو په ژوند کی خبراوسی،او دناستی په لړ کی ه ⇐

 .او په دی ترتيب مشوری ته فضا جوړه کړو 
 .ارزښتونه خپلد مشاور •

 .وخپل ناروغ باندي تحميل نكړپاو  څخه خبرتيا ولروارزښتونو ودا مهمه ده چي له خپل ⇐
 .وپه هکله چی ناروغ غواړی څه ووایدهر هغه څه لپاره مخکی له مخکی دځوابونولټول دکوم •
چی ستاسی نظرتاي�دوی اول�ه هغ�و معلوماتواونظرياتوڅخ�ه س�ترګی پټ�ه ول ک�وم چ�ی هغو موضوعاتولټول د •

  .مراجعه کونکی درکوی اوياداچی ستاسی له نظرياتوسره په تضاد کی واقع وی
 .كول ی عملكړي دفاع اوتصحيح خبري اصالح ستاسیكله چي ناروغ غواړي  •
 .حل الري پيدا كړي ته د ستونځی ناروغدسره  هكټددي احساس چي مجبور ياست  په چ •

 
 وړتياوی ود انعكاس وركول) ۴

 
مراجع�ه  ك�ړي ،ځك�ه چ�يرت�ه ځ�واب و ومش�وره ووك�ونكي باي�د د ن�اروغ  كړن� !ده ل�يكن ك�افي ن�ده همهم اوريدل

 .درک شوی  کونکی دی ته اړتيا لری چی پوه شی چی ايا دمشاورله پلوه
 

تاس�ي د ن�اروغ  ولي�ږدویاحس�اس ن�اروغ ت�ه  كوي چ�ي خپ�ل درك او هتاسي توانمند وړتياد انعكاس وركول  •
خ��واه (وردنن��ه کي��ږی او هڅ��ه ک��وی چ��ی يواحس��اس دمراجع��ه ک��ونکی ل��ه ن��ړی څخ��ه الس��ته راوړین�ړي ت��ه 

 .)خوګي
الډير لټون لپاره اودقضاوت اومخک�ی ل�ه هڅول ددمراجعه کونکی ،  ود اعتماد ميځ ته راوړل وړتياوی هدغ •

  .مخکی تمرکزلپاره اړين دی
 وړتي�ا وكول�غبرګ�ون د .  ولي�ږدویخپ�ل برداش�ت او پ�وه ن�اروغ ت�ه چی ركوي دددي توان  ته تاسي اد ⇐

ت�ه ل�ه دي ن�ه ك�ړي پررغ ت�ه وون�ار یالرښون یوي او همداشان مرسته كوي خاصتنظيم یستاسي خبر
 .ء کړیچي ور باندي تحميل
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 : تصرح كول
چ��ي ن��اروغ   وتکراردهعبارتونواو ي��ا لن�ډ وكلم��ات وهم�اغد وکیبيرت�ه تك��رار كول�� ي��ا تص��رح ك�ول ك��يپ�ه  •

 .وكړي لټوندا ناروغ هڅوي چي نور. یويلي د
 مثال 

  .سزا شوي يم می وکړچی ډير احساس :ناروغ
 )تصرح كول(دسزا  :مشاور
لپ��اره ت��ر س��ره کړخودنوروغبرګونون��ه ډي��ر كار یددهڅ��ه او كوښ��ښ  هول��ټ م��ا خپ��ل فک��راوهو، :ن��اروغ

ن�ور پ�ه  هي�م، زوړچ�ي د ي�وه پورت�ه درج�ي  اوهفك�ر ك� ام. واقعاً د غم احساس كوم  زه.ځورونکی دی 
 .باندي اعتماد نشم كوالي وتخپل قضا

چی ورباندی تاکيد وشواوله هيجانی پلوه غنی وه وويله،مراجعه ک�ونکی دی ت�ه وهڅ�وه  كلمه هغهمشاور په  ⇐
اتی چی تر څوال ډيرتوضيح ورک�ړی اومش�اوريی پ�دی وتوان�اوه چ�ی دمراجع�ه ک�ونکی دنن�ه پ�ه ن�ړی ک�ی پ�

 .شی
 .ه يرغلګره پوښتنه هم نوه يو ااو د. ونكړه  هالرښون هناروغ ته خاص دپوښتنیمگر ⇐

 
 تعبير كول 

پ�ه  هپيغ�ام هس�ته دد، څه چي تاسي فكركوي چي د ن�اروغ اص�لي  هد ه وړتياير او يا تعبير كول داسي يوتفس •
 . ناروغ ته بيانوي يی ژپه هخپل
 .شامل دي هتوګ هاو دقيق ښهپه  ږکيدلغوښه و پام كول ا ښه كي وسرته رسول ږوتياد دي  ⇐

و چي د منل�و وړ  او  ل�ه قض�اوت څركوي ترد،ځكه چي تاسي ته اجازه  هد وړتياتعبير كول يود اهميت وړ  •
 .طريقي سره ځواب وركړي خه بغيرڅ كول
 ورت�ه ،،بيرت�ه یوچي هغ�ه څ�ه چ�ي تاس�ي ت�ه ويل�ي دڅ�تر . ناروغ ته د دي اجازه وركوي  وړتيادغه  ⇐

، ک�ړی درك  ليږدول�ی دیتاس�و ت�ه  ءهغه څه چ�ي ترڅوته د دي فرصت وركوي  هي،، او هغشګ غو
 .او كه الزمه وي بدلون وركړي

 :وڅتعبير كول مرسته كوي تر •
 .وڅيړي یرك له هغه څه نه چي ناروغ ويلي دخپل احساس او د) ۱
 .وليږدویي ناروغ ته ږاو خواه خو منلتونه لكه اصلي صف) ۲

 هغه سره ياست له اشاري سره  ناروغ ته ښودالي شي چي تاسو  تاسو په اساسي ⇐
 .ش ته كتنه كويياو خپل تشوپه اړه چي ناروغ څنګه خپل ځان  د دي وترالسه کولمعلومات) ۳

 .پرته له تحميل كولو نه راټولولد معلوماتو ⇐
 ټينګيږیاړيكي  ه ډکهاعتماد لهيوه ) ۴

څخ��ه ن��اورغ س��ره اړيك��ي تينګ��ه ك��ړو او چ��ي پرت��ه ل��ه قض��اوت  کي��ږی تعبي��ر ك��ول د دي س��بب ⇐
 .ده اړينه هيرډغ ته واو دغه موضوع نار. څرګندوني ولري 

 
 : مثال 

م�ا خپ�ل ځ�ان ق�انع . خپل ځان سره  خبري اتري ك�ړي  لهي نوله اوټيو بيكاره سړي يم، ما  هز :ناروغ
او ،ا دن�ده ونم�نمي�م ک�ه د فكر كوم چ�ي لي�ونيداسی ځيني وخت  او که نه، دنده ومنمي چي دغه ړنشو ك

 .يي غواړم هچي ز هند دندهځيني وخت فكر كوم دا هغه 
پيداش��وي ده ،  دن��دهاوس تاس��ي ت��ه ي��وه .  یک��ولنش��ي  پريکړهڅنګ��ه چ��ي ز پ��وه ش��وم ، تاس��و :مش��اور

 .خومطمئن نه يي چي غواړي او كنه
 وم�نم يا هغ�هچي آ ،يمن ډاډهغواړم خو ه دا دندهچي ز پوه شوم، یتاسي خبري مي واوريدسه ښ :ناروغ

 .ماتی وخورمنغواړم چي  هز  ږم چی په دی دنده کی بريالی نشمويري.  كه نهاو
  .واضح كړي چي مقصد يي څه دي يی مرسته كوي چي خپل ځان ته سرهاو ناروغ  ښهوړتيا دهتعبير كول يو
  :ونید تعبير كول لپاره ځيني الرښو ⇐
 .بيان كړي دی ويلي یمراجعه کونکواضح اوسي او خپل درك له هغه څه نه چي  .1
 .ډډه وكړي ودڅه شی په هکله مراجعه کونکی ته، او يا تعريف كولخبرولو، وله ويل .2
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 . مه ءګرمه ویاو  ږیه اوسيم هي ، غافلمکو، او قضاوت  درناوی ولری .3
 .كار واخلي څخهي كلماتونله خپل ژب .4
 .ژورواحساساتوته کله چی مراجعه کونکی بيانول غوږ شی .5
  .مه ورډيروی څه ود ناروغ په خبر .6
 .يمکوتفسير او يا څرګندوني  وينا کی د ناروغ په .7

 
 

 :يا لنډول خالصه كول
. ټوګ�ه واض�ح ك�ړي هركوي چي د جلسي برخي پ�ه منظم�دله خالصه كول څخه كار اخيستل تاسوته د دي توان 

 .ورته وګوري هرڅخهو چي تاسو او ستاسو ناروغ له بڅتر 
 .تاسو خپل درك په كي شامل نديسكي ده او  يناوروغ په وتمركز يا فوكس د نا ود خالصه كول ⇐
 .وركوي اويووالی انسجام ،نظم  ويناوتهالصه كول هغه دي چي دي ناروغ خه ښ ⇐

 
 :د مثال په توګه

ل�ه دي كبل�ه چ�ي . ، داسي ښكاري چي د غضب احس�اس ك�وي  یله هغه څه نه چي تاسو وويل: مشاور
 ندرورس�ره پرتل�هم�و ل�ه خپلیءده اوهمدا شان خپ�ل ځ�ان كړي  بدسلوکسره  سیتاله  ستاسي خسرګني

 .ی الس ته راوړنی د اندرور به برتله ليږوينیخپل کړی او
 .كړيوركي نظم  ناستهته په  ومشاور هڅه كوي چي د ناروغ خبر

 :لپاره چی ددی هخالصه كول يوه ښه طريقه د •
 .ولپارهواضح كولد واو احساسات وموضوعاتد) ۱

روان�ي فش�ار الن�دي  ت�ر وي  هغويموضوعات بيان هاو يا مشكل تونځمنسير وخت ناروغان ډ ⇐
 .بيانویتوګه  هي په غيري منظمځستون یي لدي كبله هغوي معموالً خپلو
،، او ک�ه ن�ه خبر باندي پوهي�دلي ي�م په چي ستا پوه شمغواړم چي  هووايي ،، ز کيداشیتاسي  ⇐

 .يبيا څه چي فكر كوي ناروغ ويلي ده په خالصه توګه وواي
 بيا كنته مطالبود ) ۲

 .كړي ډير اويا ليږغلطي اصالح كړي اويا څه په كي تر څو كويوردا ناروغ ته چانس  ⇐
 لپاي ته رسو ناستید  ) ۳

ن�اروغ س�ره موافق�ه ك�ړي ده چ�ي ت�ر راتل�ونكي  ل�ه ك�وم ش�ي بان�د ي چ�ي تاس�يکيدای شی په  ⇐
  .تاکيدوکړیپوري سرته ورسوي  ناستی

 وركول بلومړيتوتمركز كول او ) ۴
مراجعه کونکی مرستی ته اړدی ترڅو پوه شي چي مه�م موض�وعات ک�وم دي ، او كوم�و ت�ه  ⇐

 .لمړيتوب وركړی
 .تر منځ اړيكي وښه يي ود موضوعاتو او عاليم کولی شی يو تصوير انځور کړی چی تاسي ⇐

 
 )  or challenging skills Probing skills( وړتياویاو يا چلنجي  وړتياویړلويد څ) ۵

ب��دلون  ک��یتمرك��ز ك��ول  الس ت��ه راوړن��ی اوپ��هك��ي د معلوم��اتو  ناس��تهپ��ه  وړتي��اویړلويڅد  •
 .یكي ګتور د وستلورا

  .بايد وويل شی هغه څه په اړه چيښکارندوی دی ددرك  دد مشاور په مشوره کی ړليڅ •
ځك�ه مش�اور  ضوعاتو باندي پريک�ړه نک�وید دغي وړتيا د كارولو په وخت كي ناروغ په مو ⇐

 .رښونه كويناستی ته ال
 كيږي لدي نه چي انعكاس، تعبير، يا خالصه وكړي الرښونکیيرډ مشاور ⇐

وړتيا څخه په دقت سره کارواخلی، ډير پ�ام پ�دی وس�اتی چ�ی  ډير يرغلکونکی ده تاسی بايد له دیچلنج ورکول 
 .څه نوی غوښتل شوی څه مه وايیه په هغه موضوع کی چی درڅخه د ويلو لپار
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 م�وخیاو ب�ي  ینا معل�وم ناستی، ځكه پرته له دي څخه هد ه وړتيامهم همگر جلنج وركول يو ⇐
 .شي

 
 

 سوال كول
 کوالی شوالندي سوالونو ترمنځ توپير   ⇐

 ی پوښتنیخالص) ۱
 .و چي ناروغ په كي شاملي كړوکړهغوي اجازه وركوي چي معلومات تر السه كړو او هڅه و ⇐

فظ�ي جګ�ړه ك�وي ، تاس�ي ممك�ن ده چ�ي چ�ي  خپ�ل خاون�د س�ره ل وایي�وه ن�اروغ : دمثال په توګ�ه 
 وپوښتي

 ي؟کهغه نه لږ مخ،دي لفظي جګړي نه مخكي څه  پيښيږي لمعموالً  ⇐
 ؟ کړکيچ رامنځ ته کيږیپه كوم ځاي كي  ⇐
 ؟معموالً څنګه پاي ته رسيږي ⇐
  .مگر ډيراوږدی پوښتنی چی ځواب وركول ورته ستونځمن کار وی مه بوښتی ⇐
فض�ا  ډي�رهپ�اره ل وويل�دور دي ځكه ناروغ ته دتش�ويش په پيل كي ګت ناستید پوښتنی خالصی ⇐

 .وركوي
 پوښتنیفرضي ) ۲

 كړي څرګندفرضيه سره خپل تصورات  یهغوي ناروغ ته بلنه وركوي چي له يو ⇐
تر الس�ه  کی چي په راتلونكي پايلی په هکله یكومدچي هغه  رکویوناروغ ته بلنه  پوښتنی اسید ⇐

 .كيږي خبري وكړي
او  وي��ري س��ره پيژن��دګلوی ترالس��ه ک��ړی ره مرس��ته ك��وي چ��ی ل��ه خپل��ین��اروغ س�� س�ي پوښ��تنی دا ⇐

 .امن فضا كي مطرح كړي د هغوي په يوه
هغوي مرسته كوي چي مثبت نتايج وګوری او له تصوراتي الري څخه په متفاوته توګه ور باندي  ⇐

 .كړيوعمل 
 :مثال 

 يوه ناروغ لپاره چي گيچ گنگس ښكاري او وايي ،، ز نه پوهيږم،،  ⇐
 ؟،،  دکړی وه كيداي شي ووايي ،، كه تاسي پوهيدله ، څه بهتاسي  ⇐

⇓ 
کي�دای ش�ی تص�وير تش�رح ك�ول  هدغ� داو! له ناروغ څخه وغواړي چي يو خي�الي تص�وير ج�وړ ك�ړي ⇐

حي�ران  پ�ه اړه هد هغ� ي�ا ،لیو هپ�ري س�ترګي پټ� هچ�ي  هغ�. ك�ړي ب�ل ډول ي په اړهځكتنه دستون هغهد
 .هم ډډه كوله به يی ، اوياشوی وه

 ،ولي،، سره پيليږيلهچي  پوښتنیهغه  )۳
 .سبب، پيداكړي او ته دليل، وكړن وخپلناروغ باندي فشار راوړي چي په مرستندويه ندي ځكه پوښتنی  دغي

 ی پوښتنیندب) ۴
معلومات  ودي چي ناروغ په ،،هو،، يا ،،نه،، ځواب ور كوي او عمدتاً د خاص پوښتنیدوي داسي  ⇐

 .ستل كيږيياخكار  تری پارهلتر السه كول د
 .نلري شتون پوښتنوکید تشرح كولو امكان په داسي  ⇐

 تاسي كوالي شي چي دغي مطالب په الندي مثال كي وګوري 
 آيا تاسي خپلي ښځي ته ددی كارپه هکله څه ويلی دی؟: مشاور  ⇐
 .نه ، تراوسه نه: ناروغ ⇐
 آيا غواړي چي ورته ووايي؟:مشاور ⇐
 .هو، په تدريجي توګه: ناروغ  ⇐
 ا فكر كوي چي هغه په يی خوښ نشی؟آي: مشاور ⇐
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 .هو، فكر كوم: ناروغ ⇐
 آيا ددی په هكله هغي سره خبري كول سخته دی؟: مشاور ⇐
   .هو ، همداسي فكر كوم: ناروغ ⇐
صرف تړلی يا بندی پوښتنی وكړي ، کله چي غواړي په حقايقو پ�وه ش�ي او ي�ا معلوم�ات چ�ك  ⇐

 .كړي
 

 :الرښودی پوښتنی) ۵
 .ځواب توقوع كيږي خاصدڅخه  ها پيغام وركوي چي هغه ناروغ ته ددغه سوالون 
ځيني وختونه زه د خشم او ناهيلي توب احساس كوم کله وخت چ�ي هغ�ه ژاړی اون�ه : ناروغ   ⇐

 .چپ کيږيي زه پدی وخت كي غواړم هغي باندي جيغه وكړم او تكان وركړم
  ؟ورسويآيا تاسي غواړي ووايي چي داسی احساس لري چي خپل زوي ته زيان : مشاور  ⇐
دا د ي�وه ځ�ا . هدايت كونكي سوالونه په دقيق توګه هغه كار كوي چي له ن�وم څخ�ه څرګن�ديږی ⇐

 .كنترول كوي ه ولومحدود دنګړي الرښود  او د تشريحاتو
 وكړي پوښتنهپه دغي طريق تاسي بايد •

 نيغ په نيغه ⇐
 .نو څخه ډډه وكړيښتوپله ستونځمنو او گنگس کونکو

 دقيق ⇐
 اختصاصي او لنډه وي

 ډادهوك�ړي ځ�ان پ�دی  ه پوښ�تنهبل� كړي ، له دي نه مخكي چی تعبير او تفسيرناروغ ځواب  د ⇐
 .د مخکينی پوښتنی په ځواب ښه پوه شوی ياست کړی چی

⇓ 
 .ولري یاو منفي اغيز یكيداي شي چي مثبت پوښتنی •
 .اغيزه لري یمثبت ډيری ی پوښتنیپه موقع واضح او خالص •

 
 :یاغيز یمثبت وپوښتنواو خالص وحيواض د په موقع •
 .تصاصي اوسيخناروغ ته مرسته كوي چي متمركز او ا) ۱
 .وكړي هړنيناروغ سره مرسته كوي چي دخپل ځان څ) ۲
  .كي مرسته كوي په راټولولود معلوماتو ) ۳

⇓ 
ن�اروغ چ�ی ياس�ت ه ك�ي ټمعلومات په ل وكوم دنه له خپل ځان څخه وپوښتي چي  ومخكي له سوال كول •

 ! ي شيلته مرسته رسو
ت�ه  ههغ�، ت�ر الس�ه ك�وي ین�اروغ چ�ی معلوم�ات هڅخ�ه دا ده چ�ي هغ� وكول� پوښ�تنیستاس�ي مقص�د ل�ه  •

 . ه بصيرت پيدا كړيښمرسته وكړي چي يوه نوي كتنه او 
 
 

 د ويناوي جوړول
 .وی پسته اوماليم ډول هيرډ په ده ځكه ښهڅخه  وكول پوښتنیځيني وختونه وينا وركول له  •

 .خنډ جوړویكول  پوښتنهكر كوي هغوي هغه وخت وكاروي چي ف ⇐
 دمثال په توګه 

  ؟د دغي مفكوري په اړه ستاسي خاوند څه فكر كوي: د دي په ځاي چي وپوښتي
مفك�وري پ�ه اړه څ�ه څرګن�دوني  ددغی ز نه پوهيږم چي ستا خاوند ستاسي: كيداي شي چي ووايي

 ؟لري
  ه ک�ویتمرك�زش�خص مو همداش�ان ا.  ید یورټ�ك�ي گ پ�ه راټول�وكول د اطالعاتو  پوښتنه ويناوي  لكه •

 .مشخص ځواب وركړي چی مرسته كوي سرهاو ناروغ 
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رك�وي چ�ي ن�اروغ ل�ه ل�ږ تحري�ك س�ره الرښ�وني دتاسي ت�ه د دي ت�وان  پرتلهكول په  پوښتنومگر ونياوي د •
 .وكړي

 .اوسۍ ساسحتاسي كوالي شي چي  ⇐
 ي�ر گ�رانډوغ ته د هغوي ويل چي نار  وکړی چي تاسي د داسي شي په اړه خبري هور دټوينا هغه وخت ګ ⇐

 .وی اوستونځمن
 

 محسوس كونكي اوسي
، ومفكور ومرسته كوي چي دخپل سره، ځكه ناروغ  هد اړينه ډيره كي به لړ كولو یمشور د وړتيادغه  •

 .په اړه وضاحت حاصل كړي سلوکونو، او واحساسات
 .ده اړينه بدلون لپاره بنسټيزدا د يوه  ⇐

محس��وس اوي��ا عين��ي . خب��ري وش��ي  پ��ه س��تونځو چ��ي پ��ه عين��ي توګ��ه هددا  هالر دمرس��تی نيغ��هت��ر ټولو •
 .مثالونه وركړي

 :الندي مثال وګوري 
ورت�ه  دا ن�ږدي ملگ�ري هئ�ت نل�ري، او واي�ي چ�ي ي�وايو ناروغ ددي په هكله خبري كوي چ�ي جر

 ،،  ه ویحساب هغه ء پده نه ويلي ده چي ،، 
ښتل ددی بيلګه ده چی ځان ت�ه پ�ه پوښتنو پواحمقانه  دید آيا تاسي خپل ځان ته وايي چي :مشاور

 .)ويچي يو عيني اويا محسوس مثال بيان تړلی پوښتنه( ؟کم نظر ګوريی
⇓ 

 واړړي چ�ي دوي�محسوس ك�ونكي  ي�ا عين�ي اوس�يدنه د دي پ�ه معن�ا ده چ�ي هغ�ه موقعيتون�ه چ�ي واض�ح ن�دي وڅ
 . موضوع واضيع اوښکاره شی

 :توګه دي یپه الند یكلم یمهم •
 څه وخت ⇐
 تهچير ⇐
 وخت مرڅو ⇐
 چاه پکی ګډون درلودنور ⇐
 ترسره شوهتوګه څه  هپه دقيق ⇐

 .يو شان درك له مسايلو څخه لري ړهچي دوا  ډاډه شیكتنه وكړي او ونوولو اړخټحاالتو ته له  •
 تر څوه توګه تمرين كړي ښپه  وړتياویدغه  یولټ

 شي یكي په طبيعي توګه ورڅخه كار واخيسل لړپه  لوكوور ید مشور
 ه تركيب ورڅخه كار واخليښ په دا ده چي دپاموړ

V20B .عبنازيرمي يا م: 
 

 زيرمي څه دي؟
، او تجربي، چي سړي ت�ه دا احس�اس ورك�وي چ�ي ژون�د د و، ارزښتون وارت دي له، توانمندي، اړيكزيرمي عب

پ�ه  خ�و. س�ره مقابل�ه وك�ړو وځس�تون ل�هږو او د ژوندي�مرس�ته ك�وي چ�ي م�وږ ودر ههغ�. ژوندكول ارزښ�ت ل�ري
په خاصه توګه كوم وخ�ت چ�ي . پوهيږواو قدر باندي ن رزښتا پهوزيرم وږ غالباً دخپلنسره بايد ووايو موتاسف 

 یول وج�ود د فش�ار او هيج�ان الن�دټ�ږ نم�وزږ ددي احس�اس ك�وو چ�ي نكله چ�ي م�و. ورته اړتيا لرو  هيرډږ نمو
كي�ږو او  هيل�ین�ا  و،ړي�څ و عاو من�اب یزيرم� یددي په ځ�اي چ�ي م�وږخپل. اړتيا پيداكيږي ډيرهورته  یدراغلي 

 هاو ق�درت من�د هيره موثرډد ناروغ زيرمي پيداكول يوه .بي جرئت كيږواو ، احساس ه، بي ارزښت فکرونه منفي
 .هكي د یمشور هولنيزټرواني   په وسيله

 
ی دا ددناروغ سره مرسته كوي چي ناروغ خپل  توازن بيرته په خپل ژوند ك�ي  پي�داكړي،  له پيداكول ود زيرم

ودننه توانونو څخه خبرتيا تر السه کړی اوله هغو څخه ګټه واخلی اودا احس�اس چ�ی خپلسبب کيږی چی هغه له 
پل�ه ددی س�بب کي�ږی د دژوند پ�ه هکل�ه ب�دل ش�وی او دا پخپه خپل ژوند اغيزه لر ی ترالسه کړی دهغوی لور لي

 ) مثبت تقويتی سايکل.(ومومی چی دخلکوسلوک دهغوی په وړاندی بدلون
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 د زيرمي شكلونه په افغاني ټولڼي كي

 د زيرمي اويا منابع شكلونه
 كړهه زد دين او معنويات اړيكي

 كورني. ۱
 ماشومان 
 ورور 
 خور 
 خاوند ،ميرمن 
 نږدي دوستان 
 مور ، پالر 

 ټولني. ۲
 ملگري 
 دټولګی ملګری 
 ښونكي 
 لويان 
 همكاران 

 ج( خ���داي/معنوي���ات( 
 ته توكل كوي

 په خداي باندي يقين 
 ����ه خ����داي س����تونځي پ

 سپارل
  ل�������ه م�������ذهب س�������ره

 ژوندكول
 مينه 

 

 پوهه 
 علم 
 او  وړتي��������������������اوی

 توانمندي

 
 مادي زيرمي طبيعي زيرمي دودكلتور او يا 

 اخالقيات، اخالقي ارزښتونه 
 دود او رواج 
 نهشاعري، داستان ليك( هنر ،

 )موسيقي،
 

 طبيعت 
 څاروي 
  ښكال 

  داری اوهستی/ ثروت 
  ځمكه 
 كور 
 كار 

 
 و يا وظيفه وركولتمرين ا زيرمي یمثبت

 كورني اړيكي درلودل یښ 
  تعليم 
 لرل ښه ميرمن \ښه خاوند 
 توبور  هړز 
 دين 

 ي�وه ليس�ت ترتي�ب  وزيرم� ود خپل� هلطف وكړ
زيرم��ي تش��رح  ګاون��ډی او بي��ا د خپ��ل  هك��ړ

 كړي

⇓ 
 .وڅيړی نيول سرهکی په پام  وزيرمي ود ناروغ مخكني تجربي او توانايي د پورتني •

ي ړك�ومرس�ته ړی چ�ی دواړوس�ره راو دواړوت�ه پ�ه الس پوه�ه کيدای شی داسی دزيرموڅيړل دناروغ ⇐
 .وۍ، ناروغ وهڅه وي چي  هغوي وكاراخلیكار و څخهچي ور

ن�اروغ س�ره  ل�ه چ�ي هدا د دن�دهستاسي !  دا مه هيروی چی ناروغ پخپله دخپل ژوند متخصص دیمگر ⇐
 .شی پوه ولپارهد بدلون او قوي كيدل وامكانات وخپلپ تر څو مرسته وكړي

 
 :بدلون كي پهحاالتو وولنيزټ او رواني داهميت د خلكو ود زيرم

 :ده ځكه چي مرسته كوي هير مهمډپژندنه  ود زيرم •
 .چي خپل د ژوند مثبت اړخ وګوري ⇐
 .كوينپه منفي تجربو او منفي  اړخونو باندی تمركز  ⇐
 .وكړي هلته څه خبري روانی دي اټکلد دي قدرت پيداكړي چي  ⇐
 .نړي سره اړيكي لري له پيدا كړي چي د دي احساس ⇐
  .اعتبار او اعتماد ډيريږی ⇐
  .بيرته دهغو الرو تنظيمول دی کوموچی کيداشی له دی ستونځوڅخه موخالص کړی ⇐
 .د دي احساس ولري چي تاسي كوالي شي چي اعتماد وكړي او په ارزښت ورسره مخ ته الرشي ⇐
  .لري تاسی ته اړتياوسره مينه ا له تاسید دي احساس ولري چي ځيني خلك  ⇐



 59 

 
  :کړن الرهپاره لپيداكول  ود زيرم

ي او ضاخوشحاله، ر په لټه کی شی چی په هغو کی دی  وخپل ناروغ سره د هغي په ژوند كي د داسي شيب ⇐
 ښ�یپ�ه ك�ورني ك�ي ي�وه ښ�ه خ�اطره، د ماش�وم زيږيدن�ه ، او ي�ا پ�ه طبيع�ت ك�ي  ( یل�ر ورڅخه تجربي یښ

 .)تجربي
د تروم��ا ت��داوي پ��ه ( تخني��ك څخ��ه ك��ار واخل��ي ي��ا د ژون��د کرښ��ی life-line-technique)(د دي لپ��اره د  ⇐

ي او ن�اروغ ت�ه گلون�ه پ�ه مځك�ه بان�دی كي�ږد) دن�اروغ ژون�د نمون�ه(  ي�وه رس�ي) برخي كي مراجع�ه وك�ړي
مثبت�و پ�ه کتلوس�ره خپلو ش�وي ژون�د ت�هبيا ناروغ خپل تير) كښيږدي د ژند دښو تجربو په ځايی(وركړي چی

 .مثبته  بيوگرافي وواي اويا يی وليكي هناروغ وهڅه وي چي خپل. ته پملرنه كوي  يادونو
تاسو همدا شان كولي شي چي ناروغ و هڅه وي ، چي د ورځی په پاي كي دورځی دوه داسی مثبتی ش�يبی  ⇐

پريږدي چي ناروغ خپل ورځنی كارونو تشرح كړي که چيری هغه نش�وکولی ! وليکی او فکر پری وکړی 
څو وړانديزه ورته وکړی اوبيا مرسته وكړي چي مثبت�ی ش�يبي پک�ی پي�دا ك�ړي ، لك�ه  ښ�ه ډوډي  څه ووای

  .خوړل، او يا د كورني دغړو خندل
تل  ناروغ  څخه پوښتني وكړي چي هغه دلته او همدا اوس څ�ه احس�اس ل�ري او د جس�م پ�ه ك�وم ځ�اي ك�ي  ⇐

 .هدقيقاً  څنګه احساس كوي، چيرت. دغه مثبت احساس ، محسوس وي
س�رته ورس�وي ، لم�ړي ن�اروغ   په مرس�ته تمرين نکیحتي داسي ښه احساسات په جسم كي د يوه راحت كو ⇐

ش�ي، بي�ا ړت�ه ال وشي د تصور كولو له الري څخه جزي�اتړشوي تجربي ته ال یآرام كړي ، بيا د ناروغ تير
د ناروغ په جس�م ك�ي ناروغ ته د حسونو سره الرښوني وكړي ، روښنايي، هوا، نور څوك هلته دي، او بيا 

 .تمركز يا فوكس كړي
⇓ 

تمرين ك�وي او د هغ�ه پ�ه برداش�ت ك�ي ب�دلون  ین تجربي او پيژند یمثبت همهم فكتور  دا دي چي ناروغ دغ ⇐
 .ل پيل كيږيلرات

اعتم�اد  یپردی چي  ،څوك شته ژوند کی داسیچي د ناروغ په  دا وی كيداي شي هالر ه دزيرموپيداکولوبل •
 .كړيرو مرسته اوده ته مالتړسره  هيا  خپلوان او هغوي غواړي دلري لكه ملگري اوو

منف�ي او قض�اوتي توګ�ه  پ�ه پ�ه اړه دغ�ړو ك�ورنيداو  ودوس�تان وچ�ي  ستاس�ي ن�اروغ د خپل� کيدلی شی ⇐
 پ��هنوتاس��ي خب��ري بايد. ځك��ه  كي��داي ش��ي ستاس��ي ن��اروغ حال��ت غمج��ن  او منف��ي وي . خب��ري وك��ړي 

 یبد دي او يا كولي ش�ي د ي�وي مثبت� مرهي كورني او خپلوان دوتاسسمخكي بوزي چي آيا   ډول داسي
 .زيرمي په توګه ناروغ ته مرسته وكړي

 :پوښتني وكړي ورڅخه وي داسيكورني په منفي توګه بيان هيو ناروغ چي خپل 
 ماشومانو راتلونكي ته څه هيلي لري؟ وخپلد ⇐
 ؟وكول موڅه احساس  زيږيدهي كله چي ستاسي ماشومان په ياد لر ⇐
 غه شيبي چي ستاسي په ياد راځي څه احساس كوي؟ه ⇐
 غسي تصور كړي؟ ه هم بيا ميرمن هخپل،هتوضيح كړ ید چي ډولي شي په هغه لآيا  كو ⇐
 ي حل كړي؟ځستون یهم شته چي خپل هالر هبل هآيا كوم ⇐
 ي شي؟لكورراتولنكي ته بدلون و سیتصور كړي چي څنګه ستاسي ماشومان ستا ⇐
دا چ�ي د  او ،ده هه زيرم�ټ�س�ره ن�اروغ پ�وهيږي چ�ي ك�ورني ي�ي ي�وه غ وول�په ي�اد  وتجرب ود مثبت ⇐

 یخپل� دهڅ�ه ك�وي چ�ي ي�و ښ�ه خاون�د او پ�الر تاس�یي ،اخل�ك�ار و ورڅخ�هپ�ه توګ�ه  وزيرمي ومثبت
 .لپاره دي ړوغ وولټد  هزيرم ښه پوهيږي چي كورني اړيكي يوه ههغ. اوسي لپارهكورني 

كيداي شي چي څنګه ناروغ د  په مرسته ی چی ددید كولانځور بوو تجرښ ودي تير هالر هبل هيو ⇐
 .واوغمونو سره مبارزه كړي وهځدغي ستون

پخواه مخامخ شوي يي؟ څنګ�ه دي ح�ل  ځوسرهداسي ستون تاسی له ،، آيا: تاسي پوښتني كولي شي ⇐
 كوالي شي؟؟ بيا هغه تكراریكړ
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 هش�و ودتي�رهغ�ي ت�ه واض�ح ك�ړي چ�ي . ن�دي هداسي وكړي چي ستاسي ناروغ پوه شي چي بيوزل ⇐
 هاو هغ� وی ي ح�ل ك�ړيځپ�ه ك�ار اچول�و س�ره د ژون�د س�تون وړتي�اوی وخپلد ههغ بنسټپه  وتجرب

 . كوالي شي بيا دا كار وكړي
 ځودي باندي پوه شي چي فعال اوسيدل د دي چانس وركوي چي د ژوند س�تونپستاسي ناورغ بايد  ⇐

 .سره مبارزه وكړي
⇓ 

زيرم�ي پ�ه  یپه ياد ك�وي چ�ي د ي�وه مثبت� وړتياویحل كولو د وځستون ته دپه دي طريقي سره تاسي ناروغ  ⇐
 توګه عمل كوي

 
 معنويات او دين

الرښ�ود او څخ�ه رهب�ري دنن�هپه يوه كتنه ك�ي ، انس�ان د داس�ي ي�وه واح�د پ�ه توګ�ه كت�ل كي�ږي چ�ي ل�ه  •
 هژون�د ك�ي مدغم� یپ�ه وس�يله پ�ه خپ�ل شخص� وتجربي د معنا وركول� چی بيال بيلی ي شيلكيږي او كو

  .ړیك
ون�و ت�ه ي�وه معن�ا ځاحتم�الي توګ�ه د ن�اروغ رن پ�هكي كوالي ش�و چ�ي  لړپه  وكول یپاره د مشورلد دي  •

 .لري هاړيك پوریتوګه د ناروغ په ديني او معنوي ارزښتونو  همعنا په عظيم االس ته رواړو او د
 ون��و څخ��هځع��ذاب او رن ل��دیموض��وع پ��ه دي مطل��ب ك��ي د انكش��افي ك��ارونو  او چانس��ونو چ��ي  هبل�� •

 .ده پورته كيږيرا
پردي سربيره دا مرسته كوي چي ناروغ س�ره خب�ري وك�ړو چ�ي راتل�ونكي زم�ونږدنن ورځ�ی پ�ه ک�ار  •

 .اوهرهغه څه چی نن ترسره کوه اړه لر ی  پوری
، د دي پ�ه منظ�ور   خب�ری وش�ی پ�ه اهمي�ت بان�دي ه ده چی يوځ�ل بي�ا دزيرم�وپه دي مطلب كي دا مهم •

 هاو ن�اروغ وهڅ�ه وو چ�ي پ�ه فعال�.  ميكاينزم باندي  اشاري وك�ړو پهحل كولو دستونځود ناروغدچي  
 واخلیتوګه په خپل ژوند كي برخه 

 
 کيږیبي اعتباري سبب  اود بي اعتمادي پخپل ځان  ه درلودلن وزيرمي ود مثبت

 .دي ښکارندوی  توانمندي ، عواطفو او مفكوري ،درك کس د هځان باندي اعتبار او  اعتمادد يوپه  ⇐
ي پ�ه داس�ي حال�ت كول داسي ي�و حال�ت دي چ�ي س�ړد بي اعتمادي او د ځان اعتبار له السه ورځان بان ⇐

 .كي د بي ارزښتي احساس كوي او خپل ځان باند اعتماد نلري او خپل ځان له نورو څخه ټيټ ويني
 ک�وټ نو په دي لحاظ مثبت�و! پام كوي  منقی اړخ تهيرډاو حاالتو كي  ود ژوند په منفي واقعات غالباً خلك ⇐

 .مهمه دهه يرډته پام كول 
سره  څنګ�ه ځ�ان بان�دي اعتب�ار  وپه پيدا كول وزيرم ومرسته كوي چي د موجود سرهتاسي  له يوه مثال 

  ډيريږی
 ۱۴-۱۵. ت ترالس�ه ک�ړیغ�اكلنه ښځي چي د كابل پوهنتون د حقوق له پ�وهنځي څخ�ه فر ۳۵يوه  ⇐

ك�ور ك�ي ژون�د  هس�ره پ�ه ي�و امن�وز ودو ږي ، هغي له خپل خاون�د اويتير څخهواده  له هغيد هكال
. هي دځماش�ومانو س�ره ي�واوخپل ل�ه اكث�ره وخ�ت. ښځي سره اړيكي لري یدهغي خاوند له بل. كوي

دي ل ههغ تورلګویاو ور باندي  یكوټاو  یوه ميرمن ههغه خپل. غوي ته پام نكويدهغي خاوند ه
عالق�ه نل�ري او ت�ل  ت�هژوند  نور ههغ. ير د غم احساس كويډيره ستړي شوي ده او ډ څخهحالت 

دهغ�ي ل�ه ب�دني ژب�ي څخ�ه . او بي�وزلي احس�اس ل�ري ت�وب د بي حوص�لګي، ن�ا هيل�ي هژاړي، هغ
 ون�د ک�ی دیوپه هکل�ه چ�ی ددی پ�ه ژول�و موض�وعاتټد دي  ههغ. او ستړي ده هښكاري چي غمجن
 .ولو ټيټ احساس ويټ تر خپل ځان حقير بولي او ځان ههغ.وي  هخپل خاوند مالمت

ن��ه ټدي پل یخاون��د څخ��ه بيل�� دهغ��ی ل��هزيرم��ي چ��ي  هغ��ه ږ دهغ��ينالره دا كي��داي ش��ي چ��ي م��و ي��وه ⇐
 :وكړو

 څه وي؟به او توان  وړتياویدهغي 
 چي ورباندي اعتماد وكړي؟ شته آيا داسي كوم څوك دهغي په كورني كي

 اړه څه وايي؟ وپهماشومان ه دهغ
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 څخه كارواخلي؟ وزدكړ وآيا كوالي شي له خپل
⇓ 

 .بي ارزښتي او بيوزلي احساس نور نكوي دترتيب ناروغ  یه ده چي زيرمي پيدا كړو ، په دمهم هيرډ

6Bلپاره اقدامات وكول ید مسلكي مشور 

I. 21B  پاره اقدمات ل ويا نښو عاليمدد خپګان)Deprassion( 
 

 ګان په اړه عمومي معلومات پد خ
 

 ډي�رودا پ�ه . ید ش�تهتوګه په افغانستان كي  ډيرهد خپګان يا ديپريشن عاليم او نه ويل شوي جسمي شكايتونه په 
س�تونزي  یولنيزټ�وخت ن�وري روان�ي  هتر شا اكثر ونښدپګان خموږ د . احصايو كي ښوودل شوي ده او وړنيڅ

 .اړيكي لري کیپه ظاهريدلو  واو د ژوند حاالت  پيدا كوو چي د نښ
 
ه ي�رډن�اروغ حال�ت ارزي�ابي ك�ول  د. روښ�انه ش�وه  برخ�هدرملن�ي لمړن�ي  یولنيزټهمدا رنګه چي د رواني  •

 .هد اړينه
 ءن�اروغ ت�ه یو تر منځ اړيكي پيدا شوځستون وولنيزټچي د خپګان نښو او رواني  څخه وروسته له دي ⇐

  .دي وړاندیحاالت په  ود سخت غبرګونجسمي  هښي يو نورمالنكړي چي دا سي يی  ډاډهتشريح او 
 .ودل د هغه گناه ندهدناروغ  داسي نښی اونښانی څرګندونه او نښي درل ⇐
ناروغ ته څرګن�د ك�ړي چ�ي څ�وك چ�ي داس�ي نښ�ي ل�ري ن�اروغ ګن�ل كي�ږي او پ�ه نورمال�ه توګ�ه خپ�ل  ⇐

چ�ي ن�اروغ نش�ي ك�والي خپ�ل ورځن�ي  هد هورته څرګندء كړي چي دا عام. كارونه نشي سرته رسولي
  .كارونه لكه د پخواه پشان سرته ورسوي

ي كي پيژندل شوي دی او د خپګان او ي�ا ديپريش�ن د نښ�و كړي چي دغه نښي په ټوله نړ هورته څرګند ⇐
 .په نامه ياديږي

 :ويل شيو كيټناروغ ته الندني  •
پ�ه ژون�د ك�ي داس�ي . در ل�ودل ستاس�ي گن�اه او تقص�ير ن�دي  وښ�ن دچ�ي  ومهمه ده چي پوه ش�وه يرډدا  ⇐

وريږي ن�و ځ�او كله چي روان يا روح و. ده  عامهسخت حاالت راځي چي روان ته آزار رسوي او دا 
دا كي�دا ش�ي  الر درملن�ي ه دن�و د دي ل�ه كبل�ه ي�وه م�وثر. يوښي پي�دا ك�ني او ځيني  ځجسم ځيني ستون

چ�ي تاس�ي خپ�ل . ي ح�ل ش�يځس�تون هپيداكړو چي څنګه دغ� ءهډته كتنه وشي او په ګ ځوستون ودغ چی
 .ښه احساس پيدا كړي

 ياړيكي لر هسر وښندولنيز فشارونه چي د خپګان ټمعمول رواني 
 .يړي او جنجالونه او فردي خپل منځي شخړكورني شخ. ۱
 .وركول هالس ولهسوگ ، د يو عزيز له الس وركول، د كور او امالك. ۲
 .مرحله په ژوند كي، واده، ماشومان ، كار له الس وركول هد انتقال سخت.  ۳
 .يځشخصي ستون. ۴
 
 :ت څخه کارواخلیدقاو رصب کوی د ناروغ سره تشرح له ني موضوع ګانيكله چي الند •

. ي پوښ�تني  وك�ړي وس�ختو ح�االتو ك�ي  بيال بيلو  پهاو چلند، په اړه چي  و، فكر ، كړنوتل د احساسات ⇐
 .تصور كړي هاو همدا شان  راتلونكي فعاليتون کړیتوګه كارو همحتاطپه 

و هڅ�ه ن�ړي او تجرب�ي تش�ريح ادننه چي دي ناروغ  یلمړيي توب داد:  مه وباسیهيڅكله له ياد څخه  ⇐
 .باندي پوه شي ووكړي چي هغ

پ��ه اړه خب��ري  موض��وعاتوي د نورړك��ودي ن��و هڅ��ه تجرب��ی  اكث��ر وخ��ت مش��كل د ن��اروغ دردونك��ي  ⇐
 وخپل�پ�ه عالقمن�دي ده هغ�وي  هودروي او خپل� هپه مودب توګه هغ. شي ړنته ال وكړي او يا عمومياتنو

 .كړي همسايلو كي څرګند
 .روغ وهڅه وي چي آزاد احساس وكړييوه اعتماد او امن په فضا  جوړولو نا ⇐
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 ) سترسور( ولنيز فشارونهټ –رواني /يځستون/علل ،احتمالي) Depression(د خپګان 

 
 ی خپل منځی شخړیکورنۍ شخړی يا نور) ۱
 

 :شوی مداخلی وړاندی
 .ړي او تحليل كړييي شكل او دليل وڅړد كورني شخ •
 پيل شوه؟ ځهڅه وخت ستون •
 ؟یشوښي پيل نكوم وخت د خپګان  •
 .كړي یمشخص ګډون لریغه كسان او اشخاص چي په كي ول هټ •
پ�ه څ�ه او، څ�وك چ�ا س�ره اړيك�ي نيس�ي. ړني لري كسان څنګه يو بل سره ك هدا مشخص كړي چي دغ •

 ؟ډول
 ي د چا په واسطه منځ ته راځي ؟ځستون یكوم •
 ؟ ګډون لریعالقمندي؟ خپلوان په كي  د ننهعالقمندي؟  هرنیب •
 ي؟غوښتن وخړو اړد دوا •
 او د حل الري ؟ پايلیي پام وړ ړد شخ •
 .، كلتور، او اعتقادات تشرح كړي دو دارزښتونو، ګډون کونکود •
 ه؟شتآيا د شرم او عزت مسئله په كي  •
 .ړييو څ ونهمنفي او مثبت اړخ واړيكګډونکونکو دد  •

 
 ءپ��ه اړه ودهګ��ډون درل��چ��ي تاس��ي پ��ه ك��ي  وړاو جنج��الونو او ي��ا هغ��ه ش��خ وړش��خ وكورني�� ود وروس��تني :تم��رين

 .تضادونه تحليل كړي ،يړنيولو سره د كورني شخ کی كي په پامټپورتني ذكر شوي . وكړي فكر
 
 :ير مهم قانونډ

 .هد هي ښودل مهمږخواه خو هرسنځونورد ناروغ له حاالتو او •
 .لوری پلویء پکی مه کویي او يا جنجالونو تشرح كيږي د هيڅ ړكله چي شخ •
 .باندي تيري كيږي ولكه كله چي د هغي انسان حقوق ،ده هځيني وخت اړخ نيول مهم •
پوه�ه ترالس�ه  دځ�ان لپ�ارهعاليق تش�رح اودي ته اړتيا لري چي مختلف حاالت،ارزښتونواو تاسي واقعاً  •

 .كړي
 .د ستونزي تثبيت كونكي عوامل پيدا كړي •

 ؟وی څخه منځ ته راغلي وشخص له كړن هيوي دځستون یولټكړني كوي چي  آياهريوداسي ⇐
 .دي تهتريخوالي په كي شا وي كوم كورني توګور •
 ههغ� پ�هپيدا كړي چي داسي د اعتماد وړ څوك د ناروغ په ك�ورني ك�ي ش�تون ل�ري چ�ي وك�والي ش�ي  •

 .اودی دهغه مالتړتر السه کړی اعتماد وكړي
 .ړييوڅ هارزښتون اواړيكي کونکو يړدشخ •
 .كړيرو هحالتو سره اړيكدي ړعاليمو ظاهريدل او د شخدګان پد خ •
 .كي رسم كړي سپينه تخته هپه يو هكورني نقش د •

 .كتنه ولرو له بهرڅخه په سيستم كيمرسته كوي چي دكورني  له مونږسره دا ⇐
 .بيا حاالت هغه څه چي دي تشريح كړي •

چ�ي مش�اوراو ن�اروغ د ح�االتو او  رس�يږي چ�ي پ�ه بش�پړه توګ�ه ډاډه ش�ی پ�اره س�رتهد دي لدا كار ⇐
 .يو شان پوهه لري په هغه څه چي تشرح شوي او ويل شويهر

 .بدلون په اړه خبري وكړي ښهناروغ سره  د  •
 .يږیبدلون سبب ك ښه ه دات چي  ناروغ لري پيدا كړي، چي دهغامكان ههغ •



 63 

ي په وخت كي ك�وي، ب�دلون ړناروغ  وهڅه وي چي هغه بدكارونه او تخريب كونكي كړني چي د شخ •
 .يلپكي راو

 .زيرمي پيدا كړي یلنيزټوشخصي او  •
دي اړه خب�ري پ�لم�ړي ن�اروغ س�ره . ك�ړي رو هت�ه بلن� ړوغ� وغ غ�واړي ، د ك�ورني ن�وررور ناكه چي •

توقوع وكړي چي  داي چي لردا دي  معنا ن. كړورته بلني و ړوكورني غدچي  وره دهوكړي چي دا ګت
 .ي حل كړيځستون دی هغه نور كسان

 :للي راغړكله چي د كورني غ •
 .كړي هه  معلومدندهڅه وكړي حقوق او  ⇐
 .ور او تا وتريخوالي بايد واضح شيز ⇐
هڅه وكړي چي داسي كارونوباندي موافق�ه وك�ړي چ�ي د ك�ورني غ�ړي دي ت�ه وت�وانيږی چ�ي ت�ا  ⇐

  .)، موافقيتړون( خوالي لږ كړي يوتر
 .د اړيكي په قطع كولو سره دشخړود حل الري پيدا كړي او دغه بيلتون ته نوم وركړي ⇐
 .اتري وشي هڅه وكړي چي ددواړو خواو تر منځ خبري ⇐
 .صبور اوسي ⇐
 .د كورني دنوروغړونظر پيدا كړي ⇐
 .وكړي چي خپل السته راوړني د كورني له نورو غړو سره شريکی كړي مرسته ناورغ سره ⇐
 .كړيراو عاليمو ترمنځ اړيكي په اړه ځيني رواني زدكړه و ځود ستون ⇐

 .ح كړيتشر  وی اوريدلي مو داسي يو قضيه چي تاسي پوهيږي اويا په اړه  :تمرين
 .كړي انځوردغه قضيه تحليل كړي او د كورني نقشه 

 .سره خبري وكړي ونيولکی په پام  وټك وتنيرپودي په اړه ړددي شخ
 .خبري وكړي والر په ممکنو د حل

 
 له السه وركول ړوغديا سوګ، د كورني  غم) ۲

 ومياش�ت ۱۴ت�ر ( ځ�ي  هځ�نڅخ�ه وروس�ته ل�ه مي ومياشت ويو څ لهد سوګ په پروسي كي د خپګان نښي  •
 .)یپور
همدارنګه د ګناه احساس او د ځان وژنی افکار د څه مودی نه وروسته په نورماله توګ�ه ل�ه منځ�ه  ⇐

 .ځی
پيل كي�ږي او ك�ه چي�ري ن�اروغ نش�ي  ينی څخهمړ له نږدي كس ديوهد خپګان نښي د ناروغ  یكه چير •

ش�وي  همختل� هغ�م پروس� س�وګ او ي�اهغه دكوالي چي د مړه شوي كس په اړه فكر كول  بس كړي نو 
 .ده
د مث�ال پ�ه توګ�ه ( كيدو سره م�نځ ت�ه راغل�ي ويه له مړ کسي د دي ځامكان لري چي نوري ستون ⇐

 )جبري بيا واده كول، د خسرګني بد چلنډ، فقر
 .كيداي شي چي پتالوژيك سوګ يا غم پيدا شوي وي ⇐

⇓ 
 ک�ی د س�وګ پ�ه پروس�ي چ�ي پ�ه فع�ال توګ�ه دی او مقص�د  د ن�اروغ هڅ�ه ول موخ�هد الندني م�داخلي  •

 .شامل دي
 

 :پيشنهادي مداخلي
اړيك�ي  پ�وریش�وي ك�س  همړپه ،تجربي،خاطري، احساسات چي یمثبت او منفي برخ: ړيياړيكي وڅ •

 .لري
 .راشي تهاطري سره اړيكي لري بيان شي اوشعور خ یهڅه وكړي هغه احساسات چي دغ •

 هغ�ي س�ره ش�ريك احساس�ات لهي ني په دوران كيچي مخكي او د مړ ونههغه واقعات وکړی هڅه  ⇐
 .بيان شي ول
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 .احساسات او عواطف بيان شي هغهوهڅوي چي د ءبيا ⇐
 یدي ويل�ي  او غ�واړي اوس�ي�ووايي چ�ي ن ءړي چي ناروغ كوم څه غوښتل چي مړه شوي كس تهيوڅ •

 .ووايي
 .په هكله خبري وكړي ډود غون وتشييع  كول تدفين اودجنازي  •
 .یاحساس لر اه اويا اوس ددولرد ءسړي چي آيا د گناه او شرم احسايوڅ •
ل�ري ؟ او  ک�ی څنګ�ه پ�ه ذه�ن نند دي په اړه ناروغ سره خبري وكړي چي د مړه شوي كس خاطري  •

 .شي ولیپاتي ك یڅنګه دغي خاطري ژوند
س�ره خ�داي پام�اني  ههغ�دسره  په مرستیشوي كس ته دعا وكړي او ددي مراسمو هاو كه اړتيا وي مړ •

 .وكړي
خط وليكي، زيارت ته الرشي، ځيني مسئلي ورته واضح شي ،نور خللك چير  كه الزم  وي يوه  ⇐

 ...ته ځي 
 

 د راتلونكي په هكله ناروغ سره خبري وكړي یپروسي خبري وشوپه  دغموروسته له دي چي 
 .هيلي ، مقصد او امكانات پيدا كړي •
 .يدزيرمي ومون •
 .اړيكي پيداكړي یولنيزټوهڅوي چي نوي عالقه او نوي هغه  •
 لهكي تشرح شوه او`` مرحلي وكول یمشور`` كول لكه چي د  هغو ارزونهداو و پيداكولنځوستو تهشد •

 .ړیي سره كار وكځستون
ي م�ړه كي�ږي ړك�ورني غ�دنږدي  وپه يوه كوچني گروپ كي د دي په هكله خبري وكړي چي كله د خلك :تمرين

  .دحل لپاره خبری وکړید له اړخه دستونځوودمذهب او  داو . سره مخامخ كيږي و ستونځوكوم
 
 د سخت ژوند تحول اويا بدلون) ۳ 

 .نمايشي توګه بدلون مومي په ده چي د ژوند اوضاع هشيب هپه ژوندكي تحول داسي د بدلون يو •
 .منلو وړ ندي اونوي ژوند د قبول  اوپخواني ژوند مختل كيږي  ⇐
، ك�ار، ځمك�ه، ك�ور ل�ه هن�يل، مصيبت، مړيد، بيلتون، طالق كزيږونواده كول،:  بيلګي په توګهد  ⇐

 .سره ژوندكول وخلك ونوي لهالس وكول، په يوه نوي ځاي كي 
 

 .تجربي وي یيا دردناك یته مثبت کس کيدای شی سي د بدلون پيښي اد •
ه څخ�ه رام�نځ ت�ه توګ�ه او ي�ا پرت�ه ل�ه اختي�ار یاختي�ار ژوندکی په په کسكيداشي چي د  تداسي تحوال •

  .شی
 .سره تجربه كيږي وم شي له السه وركولاكثره وخت داسي تحول د كو •
 .اويا ماتم تجربه كړي غم  کيدای شیپه داسي حالت كي  کس •
 .په رول كي را پيښيږي بدلونولنيزټد  تتحوال اد آاكثر •

 
 .كيږي وديږی اوميرمنكيږي، يوه نجلي  ونډهك ميرمنيوه : د بيلګي په توګه 
o داسي تحول د ويري او بي وزلي سبب كرځي. 
o ويره، په  څخه ، د راتلونكيتر سره کړینوي رول كي كار چی پدی دا به وتوانيږیچي آيا  د دي ويره

 .)ه كول، هجرت كولداو( کيدلوويره مخامخ له نويوارزښتونوسره د چاپيلایر كي
 وتهد خپګ��ان نښ�� ک��س ي��ر احتم��ال ش��ته چ��يډك��ه چي��ري دغ��ه تح��ول ي��ا ب��دلون پ��ه زور او غي��ر ارادي وي ن��و بي��ا 

 )،ناتوانيهنيپه جبر واده كول، مړ( جسمي دردونو څخه شكايت كوي  لهووركړي ا پرمختګ
 
 

ن�ږدي خپل�وان څخ�ه وي ونوم�وي او هڅ�ه دد تاس�ي  ي�اتجرب�ه وي او هلطفاً داسي دتحول چي تاس�ي خپل� :تمرين 
 تشرح كړي هوكړي چي د تحول يا بدلون پروس
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 نور عوامل يا فكتورنه •

  .څرګنده اوستونځمن دی نا نوي رول ⇐
 .رول د منلو وړ ندي ، هيڅ امكان په كي نشي ليدلي نوي ⇐
ه ارم�ان اوه�دف پ�ه ش�انی ي�ودمراجعه کونکی پخ�وانی رول نش�ی پريښ�ودلی او راتل�ونکی دځ�ان لپ�اره  ⇐

 . ټاکلی ده
ه ن�ژدی ت�ت نكوي چي له باطن څخه دغه تح�ول أيږي او د دي جرارډناروغ د نورو له مفكوري څخه  ⇐

 .شی
چی کورنی ) واده کول( کی  په كورني ونهفقر او لوي بدلون  لکهويره لري، ناروغ د راتلونكي په اړه  ⇐

 .په هغه په زور ومنی بهء
 پيشنهاد شوي مداخلي •

 .یتوګه څه واقع شوي د هړي، او وګوري چي په دقيقيسـبب وڅ انتقال د تحول يا ⇐
 .واقعاتو ته څه كتنه لري وچي ناروغ دغ یړيوڅ ⇐
 .االتو سره جوړښټ وكړيناروغ څنګه كوالي شي چي دغي سي ح ⇐
څه وخت پيدا كيږي په هغه وخ�ت ك�ي ستاس�ي پ�ه . ړييموقيعتونو كي وڅ ود عاليمو پيداكيدل په خاص ⇐

 .او ناروغ په داسي حالت كي څه احساس كوي هتوقوغ څه د وكسان ود نور. شاوخوا كي څه كيږي 
  .حاالتو كي مرسته كوي په نوي ژوند د ههغدزيرمي پيدا كړي چي  یولنيزټشخصي او  هد ناروغ هغ ⇐
 .كي ښه  پاملرنه وكړي وشيب وته ،د تحول په سخت ی روغتياناروغ وهڅوي چي خپل ⇐
ناروغ سره مرسته وكړي چي تيرشوي حاالت له ياد څخه وباس�ي او  له پروسي په شان د د سوګواري ⇐

 .)معالجه(قبول كړي ونهنوي وضعيت
ورڅخه ګته اخيستلي شي او حتمالي امكانات څه  ړني وكړي څنګهيپه اړه څ وامكانات د د نوي وضعيت ⇐

  .دي
⇓ 

 بابيړیعود يا 
 .احساس د څه مودي وروسته څخه بيرته راتلي شي توب پخواني د بي وزلي او ناهيلي •
 حال�ت روغتي�ايیض�عيف  پهچي ناروغ  ي پيدا كيږي او يا  هغه وختځپه معموله توګه نوي ستون ⇐

 .كي اوسي په وضيعت
ل�ه او بي�ا . بي�ا تاس�ي ت�ه را ش�ي  یي پيدا ش�وځناروغ و هڅوي چي كله ستون او دا نورمال وګني، ⇐

كولو ستراتيژي چي د تداوي پ�ه لم�ړي مرحل�ه ك�ي پي�دا ك�ړي وي ځين�ي ك�ار  ید مبارز سره هغه
 .واخيستلي شي

 
 :عوامل ويا بيرته مصابيدل  ود عود كول

 .کولو توان ندرلودل پوره دتوقوعات دد كورني   •
 .وضوع د عزت او شرم م •
 .تي ، شرميدلأبي جر •
 .د روحي ضربه تجربي •

 .ولني څخه لري كويټي معموالً ناروغ له ځدا ستون
 

 .يدي په اړه خبري وكړي او دحل الري ورته ومونځكي د داسي ستون وډلوکیپه كوچني :تمرين
 
 ستونځیشخصي ) ۴ 

 
 :ي په معموله توګه دوه علتونه لريځداسي ستون
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 توقوعات تر منځ داو د كورني  دهيلودهغه  ړهشخ  دناروغ  يوه باطني. الف
 

 :پيشنهاد شوي مداخلي
 .كړيري سره اړيكي وځستون وته لهپيل شوه؟ عاليم هڅخه دا ستونز هوخت هله كوم •
فشار اچ�وي او  په هغه باندیكړي او تشريح كړي چي څنګه ري سره اړيكي وځستون وته لهواقعي كړن •

 .)ولني څخه گوښه كيدلټوا يا لري والي، او انز هولنيزټ( ور څخه عادت جوړيږي
 .ړيياو خيالونه وڅ ی هيلید ناروغ خپل •
 .ړييد كورني توقوعات وڅ •
 .او د كورني ارزښتونو په اړه خبري وكړي هد هغ •
 .د حل الري پيداكړي هممكن •
د ارزښ�تونو ل�ه بح�ث س�ره ( پي�داكړي ونظ�ري تف�اوتون په وړان�دیبصيرت يا كتنه د نوراشخاص�و کسد •

 .)كي وركړياړي
 .ي ورسره حل شيځداسي زيرمي پيداكړي  چي ستون کی د ناروغ په كورني •
 .كړي ډول تر منځ کيږدی اوشريکه يی هكورني سره په ښ یناروغ و هڅوي دا موضوع خپل •
 .په اړه سرته ورسوي وتمرين د داسي اړيك ونمايشي لوبد)  رول پلي(له ناروغ سره  •
ته ب�دلون ورك�ړي پرت�ه ل�ه دي اص�لي موض�وع څخ�ه ډډه  وړنك وناروغ سره خبري وكړي چي مخرب  •

 .يړوك
ه ي ددړغ� ي چي دمنلي وړ وي او د ك�ورني ن�وركړمرسته وكړي چي داسي يو پالن جوړ ناروغ سره •

 .كړيڅخه مالتړو
 

 
 ن پور ادامه لرينپه تير شوي وخت كي داسي تجربي چي عواقب تر : ب 

`` ولنيزټ�شخص�ي او``د كنترول له الس�ه ورك�ول (هغه موضوعات چي عزت او شرم سره اړيكي لري •
 .)په مخكي ودنور يدلاو توهين يدلحقير

 .سره اړيكي لري) تبو(هغه موضوعات چي محرميت  •
 .ژوند توقوعات چي ندي پوره شوي ، خراب د ژوند •
 .كونكي حاالت هير پريشانډد ژوند  •

⇓ 
 .ير ستونزمند ديډخبري كول د دي موضوعاتو په اړه ناروغ ته  •
ترس�ره نک�ړی او لوك س�او پوهه ترالسه كړي هوښيار اوسي چي ك�وم قض�اوت ك�ونكي ر پام وكړي يډ •

 .كول څخه ډډه وكړيله دی ډول سلوک 
 .حتي كه ناروغ ته ونه وايي ، ناروغ دا احساس وي •
 پ�ه واس�طه ددیاو . خپ�ل  ح�االت بي�ان ك�ړيل شی چی وچي ناروغ وهڅ یداد موخیومداخل ود الندني •

ادغ��ام  ودګ��ام د تجرب�� هفعال��ي��و چ��ي   ول ش��یاو بي��ا وهڅ��. او احس��اس ش��ي ش��ی وكت��ل دمش��اورله پل��وه
څ�ه  دی څخ�هاو ن�اروغ ل� يعنی دا چ�ی دا ه�ر څ�ه پخواترس�ره ش�وی وهپه ژوند كي واخلي ،  ولپارهكول

 .السته راوړي دي یزدكړ
غي�زه پ�ه ك�ورني او ا پ�ايلید هغ�وي . پوهيږي خب�ري وك�ړي  چي تاسي وكي په څو قضي ډلوپه كوچني  :تمرين

 .اړه خبري وكړي په وپيداكولد  یالر دود بيرته نورمال كيدل ،كي
 

 :پيشنهاد شوي مداخلي
 ه ت�ه ل��ه، ول��ي پيښ�ه ش�وه، څ�ه وخ�ت پ�يښ ش�وه او هغ�یتوګ�ه څ�ه پيښ�ه ش�وي د هړي چ�ي پ�ه دقيق�ي�وڅ •

 .عاليمو سره اړيكي وركړي
 .په اړه خبري وكړي  ګډون لریهغه ارزښتونو چي په كي  •
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 .واقعيتونو او شرايط په اړه خبري وكړيدهغه وخت د د ژوند •
 .اړه خبري وكړي دی پ یدناروغ كړني، احساسات، هيلي په هغه وخت كي څه و •
 .په اړه خبري وكړي وامكانات ودكړن وپه هغه وخت كي دنور •
 .وکړی ييړنڅ وپه اړهاو احساسات وكړن ینند  •
 سره؟ چاڅه وخت ، چيرته، : هڅڼګه د اغيزه دناروغ په اوسني وخت كي وړي چي د واقعاتيوڅ •
 .تجربي څخه څه پوهه ترالسه كړي ده یړي چي ناروغ له ديوڅ •
 .زيرمي ونوموي او پيداي كړي یولنيزټشخصي او   •
او ن��وي  وک��ړیڅخ��ه ډډه  وړي او د  تخريب��ونكي كړن��ي��بيرت��ه نورم��ال كي��دل پ��ه حاض��ر وخ��ت ك��ي وڅ •

 .منځ ته راوړي کړنالره
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II . هدرملن) رواني ضربه /روحي (ترضيض  روانی/  د تروما: 
 

 :دري مرحلي و لپارهكامياب معالجه كولد د تروما 
 
 تروما ثابتول/  تثبيتول) ۱

 .ناروغ سره جوړول ه لهاړيكيوه د اعتماد وړ •
 .د زيرمو څيړنه •
 .د نښو ، مفكوري او احساساتو څيړنه چي دناروغ په ذهن كي راځي •
 .زده كړي د ځان آرامولو تخنيكونه ورته •
  .د واټن اخيستل ورته زده كړي •
  .آرامونكي تمروينونه •
 .ړيکتصور جوړول د يوه امن مكان په خپل ذهن كي •

 :كول معالجه معروضدا يا ) Exposure Therapy(= مخامخ كيدل هتجربي سر له پخوانی )۲
 :دا معالجي كوالي شي چي سرته ورسيږي •

 .څيړو تر پايه رهتجربي له س یولټشي چي وناروغ سره موافقت  ⇐
 .حالت كي وي روانی ثابتچيري ناروغ تقريباً په يوه  كه ⇐
 .كه چيري ناروغ د دي قدرت لري چي ځان آرام كړي ⇐
 .وته اړتيا محسوسيږیونكي وي چي مداخله كولځور یيرډكه چيري نښي  ⇐
دځ�الی درملن�ه  (Net Treatment)درملن�ه  ټن�و ن� شتون ولری حاالت ۴كه چيري پورتني  ⇐

 .كړيتعقيب 
 ادغام كول) ۳

 .د تروماتيك پيښي ادغام كول د ژوند په دوره كي •
 .د ژوند د معنا په اړه خبري او سوالونه وكړي ⇐
 .د ارزښتونو په اړه خبري وكړي ⇐
 .په اړه خبري وكړي ود زيرم ⇐
د ژون��د ن��وي اړخ  شخص��ي، ك��ورني اړيك��ي او راتل��ونكي فعاليتون��ه چ��ي ممك��ن ن��وي وي پ��ه اړه  ⇐

 .ړني وكړييڅ
 ؟غواړي مالتړ ډولكه لري كوم . لري  ومالتړته اړتياونوركه چيري ناروغ د يړيوڅ ⇐

 
 څه دي؟ ټکی كي مهم درملنهد تروما په 

 
 :ید اړينیكولو لپاره  الندني اړيكي  درملنی یكاميابدد تروما  •

 ؟ی وهڅه پيښه شو ⇐
 ما څه احساس درلوده؟  ⇐
 ما څه فكر كاوه؟ ⇐
 ؟هوښود غبرګونما څنګه  ⇐

 پل��و يخواوس��ړوخپ(فظ��ه ك��ي ا ح�� یاروغ ت��ه ك��وم هغ��ه څ��ه چ��ي را پ��يښ ش��وي پ��ه خپ��ل بي��اني ن��ځك��ه چي��ري ي��وا
تيره  و اوس داپيښه او په خپل ذهن كي ولري. وركړي پرمختګ وتهكوالي شي احساسات ههغولری ) خاطروکی

 .)ختمه ده او پای ته رسيدلی (شوی 
 افظه کی شتون لریلږ دخاطرو دټوټو په څيردهغه په حلږ  ه توګهيوه مختلطپه او يا  •
 و لکه بيا تجربه کول دخاطروپه تل پاتی حالت کی دنښی اونښان )ډيری تودی خاطری (  
 .اوتحريکيدلو سبب کيږی  وډه ډه کول د،)فلش بک (  

  .کولوڅخه ډکو خاطروته پرمختګ ورکوی ډیعه کونکی ډير داسی له ويری او ډه مراج ⇐
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تروماتي�ك پښ�ي  چ�ی هغ�ه ل�هنش�ي ك�والي  وا کي�ږی مخ�امخناروغان د ويري او اضطراب سره  ډيری •
خ�اطري  هغ�هوخت تير شوي ده او يا د ډيرځكه له پيښي څخه   ورکړی سره په خپل ژوند كي ا ړيكي

 .چي  شاته وهل شوي دي یو یشرمناك مرهدو
 :قضيه 

او .  وي�ده ش�یك�ي  کوټ�هه ي پ�ه ي�وځويره لري چي نشي كوالي يوا ومرهيوه سړي دشپي له خوا د ⇐
  .کی وګرځی كوڅه يواځی توب سره په كوالي چي په نشي

نښي ورځ  هدغ څخه وای چی له تيرو لسو کلو، مگر یچي دا څه وخت پيل شو. ه نه ياديږیهغد ⇐
 .نده كړي يی ورته ګته ډيردرملی اخيستی خو. ډيريږیپه ورځ 

چ�ی  کل�ه. ش�وي وه هكال مخ كي پيښ ۱۵رنځ وړي چي پيښي څخه  یتروماتيك یسړي له يو هدغ ⇐
ساتنه  دخپلی کورنی او کورڅخه ههغ دهغه په کورباندی سرتيری په زورسره وردننه شوی وه او

 .كړي ونشوه 
 

بيرت�ه  یفشار چي علت�ي آزارونك�ي خ�اطري او د خ�اطر ،اوهيجان ،شور موخه يی د شوي مداخلي چي وړاندی
 :راتلل دي لږ شي تهياد

ترمنځ توپير وك�ړي لك�ه خوش�حالونكي خ�اطري  واحساسات وښداو  راوپارویكي  هپه هغ ښه احساسات •
 .په ذهن کی تصورکولرييوه ښكولي او امن باغ تصوداو يا 

اوي�ا هم�دا اوس ه�م  هايگ�و ك�ومي برخ�ي دا تجرب�ي ك�ړي د) Ego State( کس دمشخص كړي چي د •
دي  ا وهغ�ه برخ�ي چ�ي ل�ه تروماتي�ك  اوجوړی یبرخي  چي سالم کس هغههماغه سي  تجربي لري د

 .كړي وپير پيداڅخه آزار ويني ت تجربي
 .په اړه خبري وكړي وشيب وښدي ند تيرشوي او •
 .جسمي آرامتيا •
 .وپير وکړی، اوس ، او راتلونكي ترمنځ توخت د تير شويپه واضيع توګه  •

ك�ي څ�ه  خون�هوګ�وره ، پ�ه دي  ت�ه تاس�ي اوس دلت�ه ناس�ت ياس�ت ، خپ�ل چ�اپيلایر: مش�وره ك�ونكي ⇐
 وكي كي شته دي؟څبدن وزن احساس كړي چي په  ويني، اويا كوالي شي د خپل

وان�ي تعليم�ات ورت�ه بيا ځين�ي ر. پيل كړل  ولدځان مالمت دشرم اوګناه له احساس څخه كله چي ناروغ •
دا  د . ت����ه څ����ه را پيښ����يږي كل����ه چ����ي تروماتي����ك پيښ����ي وربان����دي تيري����ږي  ک����س چ����ي. ورك����ړي 

 .ده تهوروس څخهپيښي  یتروماتيك له او پيژندنه وجوړونهاحساسات
ن�اروغ . چي كوم وخ�ت چ�ي داس�ي احساس�ات پي�دا كي�ږي هغ�و وپيژن�ي او وګ�وري یكړه ناروغ ته زد •

 .ړي چي كله داسي احساسات پيل كيږي څه بايد وكړييسره داسي مفكوري وڅ
 .كړي یفعال هړي او مرسته وكړي چي هغيد ناروغ زيرمي وڅ •
 .و ته اړتيا شتهوي نو درمل هيرډكه چيري ويره  •

⇓ 
پاره هغه وخت چي د ژوند  په ه�ره ل وكمولونودعاطفي فشار واوسي چي ناروغ له دغه تكنيكونو څخه دخپلډاډه 

 .هغه خاطري را ياديږي ور څخه كار اخيستلي شي کیورځ 
 
 :  دځينی وړانديزونه دډډی کولو دنښو دکمښت لپاره  

ن�اروغ د دي لپ�اره ! هره دلپ�ا وحفاظت كول�ځان دكول دخپل  ډډهناروغ ته رواني تعليمات وركړي چي  •
 .ه په ذهن کی بيا په ياد راولید تروما تجربي د هغ هد هكوي چي ممكن ډ ډهڅخه  وله داسي احساسات

اړيك�ي هغ�ه فكت�ور دي چ�ي  یولنيزټ�. اړيك�ي پي�ل ك�ړي  یولنيزټ�ناروغ وهڅوي چي ورو ورو بيرته  •
 .  ډيرویدناروغ قابليت 

 )درملني یتشريحي معروض( )Net Treatment( دځالی ډول درملنه/ ټن
 
 تمرين دکرښید ژوند . ۱



 70 

 ن�و، او څ�و ګالږوپه دي تمرين كي ناروغ هڅه كوي چي د خپ�ل ژون�د مطال�ب  ل�ه ي�وه رس�ي ، څ�و تي� •
 .سره ترتيب كړي

 .پارهلسمبول درسي د ژوند  ⇐
 .پارهلسمبول  ودپيښ وي د بدږتي ⇐
 .پارهلسمبول  ودپيښ وگالن د ښ ⇐

 
 :چاری وكول ترسرهد  •

 څ�وم�ا خپ�ل ځ�ان س�ره ي�وه رس�ي ،.تم�رين س�رته ورس�وم  وړوکیغواړم چي تاسي سره يو هن زن ⇐
دا ستا تير ش�وي . ږ دلته يونن مونگوره . رسي ستا د ژوند سمبول دي  راوړی دی ي او گالنږتي

 .راتلونكي سمبول ده د وخت دي او دا ستا
ټ�ی اووړی دلت�ه  غ. دي  س�مبول وپيښ� وي د ب�دږتي�. ك�وو هي�وه كتن�  واو گالن� ږوتي� هاوس په  دغ� ⇐

 یب�د یي�رډچ�ي دی پ�اره ل وپيښ� وي دهغ�ږتي� وړیلپاره او  وستونز وي دسختږتي ټیغ. تيږی شته
 .او كوچني گلونه شته دي ټوكاروي ، دلته غ په همدی ډول همدا شان گالن هم. وكار وي. ینو

اس�اس گ�الن  اوس له تاسي څخه غواړم چي د خپل ژوند په اړه فكر وك�ړي او د خپل�ي تجرب�ي پ�ه ⇐
 .ي د رسي په سر كيږدي ږاو تي

 آيا تمرين باندي پوه شوي؟ ⇐
 لري؟ ه پوښتنهآيا كوم ⇐
 پيل كړي؟ سیآيا غواړي او ⇐

تجربي��ات تعقي��ب ك��وي او گ��الن  اوي��ا  ک��ی خپ��ل ژون��دپ یاو بي��ا ن��اروغ)  زيږدن��ي( ي��ر واض��ح ديډپي��ل  •
 .كيږدي  برسيرهرسي  پهي ږتي ټیكوچني او غ

وره كونكي او ناروغ هغي د ژوند خط چي ناروغ خپل ځان ته جوړ كړي په وروستني مرحلي كي مش •
 یولټ�او . ت�ه كتن�ه ك�وي  هاو ن�اروغ س�ره هغ�. او بيا مشاور د ژوند خ�ط  رس�م ك�وي . ي وکړده كنته 

 .نوم وركړي یسره نښه شوي د ږواو تي وتجربي چي د گالن ههغ
⇓ 

 .يوكمخبري  سرهخو ورباند په جزياتو ینوم وركړ یسره نښي شوي د ږواو يا تي وپيښي چي د گالن
ي پ�ه ږچي د ناروغ له ژوند څخه په ښه توګه پوهي تر السه ك�ړي د ه�ر ي�و گ�ل اوي�ا تي� لپارهد دي په  •

 .شيوي نپوښت اړه الندني
 .سن يا عمر ⇐
 ؟ويره، غمجن توب، خوښي: دغه پيـښه د كومو احساساتو سبب كرځيدلي ده  ⇐
 .وخت ددوام د پيښي ⇐

⇓ 
 وت�هتجربيات ومهم� وول�ټمرسته وكړي چي د ناروغ په ژوند كي  سره تمرين بايد مشاور او ناروغ دکرښید ژوند

 .يوه كتنه وكړي
او پر ځان اعتم�اد پي�داکړی ت�ر  اطمينان کی ناروغ پهاو څخه لری اوسيږی ويري له حيثد مشاور په  •

 .څوله سختو حاالتوڅخه نوم واخلی
ء خپل ي او دهغي زړورتيا چي په صادقانه توګهړكو همنن مشاور له ناورغ څخه د كي پایپه  ناستید  •

وختونو سره الس او ګريوان شوي او ورس�ره  ژوند له سختوير قوت سره دډاو په   هوكړ هكتنژوند ته 
 .مبارزه كړي ده وستايي

و چ�ي پ�ه راتل�ونكي څ�كاغ�ذ ك�ي رس�م ك�ړي تر هپ�ه ي�و کرښ�هر او ناروغ كوالي شي چي د ژوند مشاو •
 .ه يا د پاتي شيپوري پ ناستی
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 )Narration(تشريح كول . ۲
باندي كتنه وكړي او ن�اروغ وهڅ�وي د خپ�ل ژون�د پ�ه اړه خب�ري  کرښهسره يو ځاي د ژوند په ناروغ  •

 .وكړي
 .ړييپيښي وڅ یمهم یولټد ژوند چی وكړي  هپروسي كي مشاور بايد د ناروغ الرښون یپد •
 .شي او د وخت ترتيب رعايت كړيړي مخ ته الپام وكړي چي شاته رانشي او د ناروغ په ژوند ك •
ليك�ل ش�وي  هورك�ړي چ�ي دغ� ډاډمگر له ن�اروغ څخ�ه اج�ازه واخل�ي او هغ�ي ت�ه . پيښي وليكي  همهم •

 .كيږي ولته ورك ههغ پای کیاسناد د درملني په 
 :کړنالره  •

 .کړ هسر موتر تمرين کرښیچي د ژوند  لدی هنيرمنډ ⇐
 کرښ�یستاس�ي پ�ه ژون�د ه ز. ژوند كي څ�ه پ�يښ ش�وي وو ږ يوه كتنه كوو چي ستاسي پهناوس مو ⇐

 هز. ك��ړي دي  ت��ر س��ره تجرب��ي ترخ��یاو هم��دا ش��ان ځين��ي  یلي��دلي ش��م چ��ي تاس��ي ځين��ي ښ�� ک��ی
خ��راب ش��وی او تير چ��ي لپ��ارهد دي  ی،پ��ه اړه خب��ري ك��ول س��خته د وپيښ�� وپ��وهيږم چ��ي د خراب��

س�ره  چ�اهت اوتجربي د هغه احساسا هپوهيږم چي دغ همگر ز.  یړرا پيدا كکيدلی شی  احساسات
 .اعتماد لري شريك كول څومره مرسته كوي یچي تاسي ورباند

هم�دا اوس څ�ه . ول ژون�د پ�ه اړه خب�ري وك�ړيټ�خپل دكړم چي درز غواړم چي تاسي ته پيشنهاد  ⇐
 پيل كړي؟ یاحساس كوي؟ آيا غواړ چي اوس

 يږي؟هه پودني په اړه څږپيل كړو ، د خپل زي يی راځي چي ستاسي له زيږدني څخه ⇐
⇓ 

 وړتي�ا پ�املرنیاو  اوريدلوول دټاجازه وركړي چي ناروغ خبري پيل كړي ، او همدغه وخت كي خپل 
 وپيښ� بيالبيل�و سي چي واقعاً تاس�ي د ن�اروغاو ډاډه. ناروغ په داستان كي وساتي ول پام دټوكاروي او 

 !كورني هاو دهغ لوك،سلري پوهيدلي ياست، احساسات،  یاوداچي دناروغ په ژوند كي څه معن
خپل بيان په س�رعت  ویپيښي د تشريح كولو په حال كي  یبد یچي د يو لپارهكه چيري ناروغ د دي  •

 .پيښي په اړه خبري كوي یكوي اويا بي قرار كيږي كله چي د بد ترسره سره
ترس�ره ك�ي  نی وخ�تخ�واپتجرب�ي پ�ه  هك�ړي چ�ي دغ�ركړي، ناروغ ته اطمينان و هآرام ههغ ⇐

 .شوی وی
 !تمرين سرته ورسوي ولوتيا وي د آرامكه اړ •

 .ير قوت سره بيرته پيدا شيډپه  کيدای شی احساسات او بيوزلي یپخواني د وير ⇐
د دي چانس وركړي چي ودريږي او خپل ځان  پرمخ والړ شی ناروغ تهمخكي لدي چي نور ⇐

 بان��دي تمرك�ز ك��ول دلت��ه او) حس��ونه هپنځ�(بيلګ��ي پ��ه توګ�ه د جس��م احس��اس دك�ړي  هل�ږ آرام��
ك�ول، او آرام  هكون�و ، س�ايتخن نکیورك�و واټنله ( كي څه احساس كوي ههمدااوس په دا شيب

 .)يخلكارو څخه وكونكي تمرينون
 ك�ي خون�ه یدپ� چ�ی ما سره دلت�ه له حالت كه څه احساس كوي؟ اوس یپه د: د مثال په توګه ⇐

 نون�هغبرګوڅ�ه  یجس�م ك� پ�ه څه احساس كوي؟ په داسي حال�ت ك�ي ستاس�ي همدا اوسياست،
 ، اوس څه فكر كوي؟یكړ هي آرامږاو یخپل یوباس ه سا هعميق هيو – شته

 :ولو نه دردناكه تجربي د ناروغ په ژوند كيټ، له  ډيرو تودوشيبوتمرکزوکړیپه 
ر ډي�دا تاسي ته مرس�ته ك�وي چ�ي ي�و . په اړه وپوښتي وجزياتد پيښو کیمخ ونوساعتڅو پيښی څخه دد •

 .وه شيپا كړي او پيښي باندي ښه واضح تصوير د پيښي په اړه پيد
⇓ 

 كړي هجوړ ورته فضا يوه امن د او ومني څخه كولو قضاوت له پرته بيان عاطفي ولټ ناروغ د
 .)واسح هد جسم پنځ( بيان كړي  ءڅه چي احساس كوي او يا گوري په ژبه •
پ�ه هغ�ه او خيالونه چي هلته  هول احساسات، جسمي حواس مفكورټناروغ سره مرسته وكړي چي خپل  •

 .ورسره وه تشرح كړيکی  وخت 
 .احساس پيدا كړي ينی و چي ناروغ لږ د هوساڅسره پاتي شي تر   تودی پيښی له د •



 72 

⇓ 
چ�ي د ن�اروغ احساس�اتو س�ره  ک�ړی ډاډهځ�ان . توګه پوښتني وك�ړي چ�ي ن�اروغ څ�ه احس�اس ك�وي پرله پسیپه 

 .نږدي ياست او مسئوليت واخلي
 

 .تشرح كول بندكړي ی نښی شتهنورويری ديا وا وی ډير و چي د زړه ضربانڅتر  •
 .كړيرادامه و همداسی پوري خو همدا احساس په ډير ظرافت اومنلی ډول سره وارزوی اوتر پايه •
 .ته ځورونکی هم وی ولري ، كه چيري تاسي اړيکهګوريو ښه د ست •
 .)ير ښه عمل كويډتاسي ( وكړي  ونیتشويق یمثبت •
  .كول ول اوانځوررسم وخلي لكه د پيښي اويا احساساتد بيان كولو له وسيله څخه كار وا •
پيښي پ�ه اړه خب�ري ك�وي د  بدی اوترخی كه چير تاسي د يو :كړيو ډډهناروغ ته اجازه ورنكړي چي  •

ك�ول بن�د  یي�ا ن�اروغ غوښ�تل چ�ي خب�ر ی ویكه وخت هم خ�تم ش�و! په اړه خبري وكړي وجزيات وولټ
 .نكړو یده چي بس اړينهناروغ ته واضح كړي چي ولي دا  .كړي 

 
چ�ي  هدي پ�ه مفه�وم د ادد. يږيډير د ناروغ ويره هيا ناروغ  ډډه وكړو ه اكول بس كړ یكه چير تاسي خبر

 .زيان رسوي ته ناروغ هخپلپ
 .په ښه توګه ختم شي لپايلي او د پيښي بيان كو یكي بايد د پيښي ښ پایپه  •
 هپ�ه ي�و هپيښ هيو. نكړي ګډهيو بل سره  وسه لهو پرد بيان پايلي او  معروض كول. پيل نكړي  يی بيرته •

 پ�ورهاو تاسي  یشړمخ ته ال چی تاسي ناروغ غواړيسلنډه وي او  همگر دا چي پيښ.هد بسوخت كي 
  .ولری وخت

  .پری بحث وکړی پايهنو تر هپيل كړ هخرابه پيښ هبل  مو او كه يو ځل •
⇓ 

مگ�ر ه��يڅ وخ�ت ن�اروغ هلت��ه . م�ال ده ك�ي د ن�اروغ تحركي��ت نورلړكول�و پ��ه  ل�ه پيښ�ی س��ره د مخ�امخ •
 دلت��ه ا و هم��دا اوس ت��ه ت��هن��اروغ باي��د آرام ك��ړي ش��ي ، او بي��ا بيرت��ه  واقعيتونو. يږدي م��ه پري��ځي��وا

 .شي راوستلی
ك�ي تاس�ي ن�اروغ بان�د  لړولو په چي د معروض حاالنکه. شي چي ناروغ د وضعيت كنترول لري  ډاډه •

 هك�ړي چ�ي ن�ور ډاډه هش�ي او هغ� هش�ي چ�ي ن�اروغ آرام�زور نشي اچولي مگر باي�د ځين�ي الري پي�دا 
 .همكاري وكړي

ك�ړي چ�ي ن�اروغ ل�ه دي  یړي او پي�داي�وڅ کیپ�ه ژون�د هاو همدا شان ناروغ سره د پيښي مفهوم د هغ� •
  .یپاره څه زدكړي دلپيښي څخه  دخپل ژوند 

⇓ 
 
 

 
وی ل�ه تاس�ی څخ�ه والړ  څخ�ه پرت�ه ل�ه وي�ري ک�ی چ�ی حال�ت هآرام� هيو پهناروغ  چی دی ته پاملرنه ولری

 .شی
 
 :كړووكي څنګه كار  لړپه  ومعروضول دسره  وپيښ وبد ود تروماتيك :خالصه ) ۳

 .خبري وكړي کرښه په بدوپيښو باندید ژوند په  و سرهيښودلک ږو لهتي د تل •
 .شي ړپه آرامي سره مخ كي ال •
 .كړيرو هاړيك پسی بل پهاو خاطري لكه يو فلم يو بيالبيلويادونههڅه وكړي چي  •
ع�ادت ج�وړه ) (ش�يبي یس�خت هول�و  څخ�ټ ت�ر د تجرب�ي(پ�اتي ش�ي لپ�اره م�وديله تودوشيبوسره ديوڅ�ه  •

 .)ول
پيښ�ي پ�ه  تي�ر ش�وي   ځک�ه کی وساتی واقعيتونه تقويت كړي او د ناروغ پام په اوسني وخت او مكا ن •

 .شوی دی ښیوخت كي پي
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، كړني او افكار په كالمي توګ�ه  نهغبرګونوو خپل عواطف، جسمي څله ناروغ څخه وغواړي چي تر  •
 .بيان كړي

 .څخه كار واخلي ووسيل وونكه کله خالق •
 .كړي هتر الس یامن ځا د كي يو پایپه  •
 .ه يوځای کویبل سره م لهل يوواو معرض پای ته رسونهكړي  هپه ښه توګه ختم ناسته •

⇓ 
 .رسوی  مه پای تهويري سره  ډيری  کلهء هم لههيڅ 

 
 
 

 نيكونهپيشنهاد شوي تخ
 

 :تمرين چي يو باطني امن منځ ته رواړي ود تصور كول
 
 سره آرام كړي ونوتمرين ونکوناروغ  د آرام •
 بيا ناورغ ته د تصور كولو الرښوني وكړي •

احس��اس ك��والي ش��ي چ��ي څنګ��ه ځ��ي او  واو وتل�� داخيس��تلو ه ،آي��ا دخپ��ل س��ا اس��تاوس تاس��ي ښ��ه آرام ي ⇐
 راځي؟

 .بير ته راشي هخپل ه كړي چي ساوهغي پوري صبر تر  ه بهر ته وباسیسي چي سا  اهمد ⇐
 .كي احساس كړي) وكيڅ(اخلي او باسي خپل د جسم وزن په ځمكه  ههمداسي چي په آرام توګه سا ⇐
 .كړي او يو ښكولي باغ تصور كړي یسترګي بند یخپل ⇐
  یدتوت دونی دپاڼوڅخه چيرته چی تاسی ناس�ت ياس�ت پ�ه تاس�ی بان�دی لګي�ږ روښنايياودلمر وړانګي  ⇐

په لري فاص�لي ك�ي ي�وه څ�وك ) مكث(د مرغانو آواز اوريدل كيږي ، دگالنو عطر بوي كړي ،) مكث(
ستاس�ي ) . مك�ث(س�ره ستاس�ي پوس�تكي لم�س ك�وي ب�اد ښ�کلی هواپ�ه ډي�ره نرم�ید) مكث(واي  یسندر

 .)مكث( خوند اخلیدي، تاسي په دي فضا او هوا كي  هجسم تود او آرام
ي ياس�ت اوس د ب�اغ  ش�اوخواه ت�ه وګ�وره او دي النناوسه پور د هغي و ا ستاسي باغ دي  او ترس داو ⇐

د ب��اغ  دوچ��ت ش��ي اواول س��تا خپ��ل دي، پ��ه آرام توګ��ه ټ��دا ) . مك��ث(فك��ر وك��ړي چ��ي ن��ور څ��ه وين��ي 
 .هكړ هښه پام سره بند ه پهدرواز هراوخل کيلۍاوس ) مكث( یشړدروازي خوا ته ال

 بيرته راشي ته باغدغه  ، كوالي شي تل كي ياست وتصور ات  وهر هغه وخت چي په خپل ⇐
⇓ 

تمرين  ويا تنفس كول هكله چي ناروغ د اضطراب احساس او يا د غضب احساس كوي ، او كوالي شي چي د سا
  .دغه باغ ته والړشی پارهل وو شيبڅبيا په خپل تصور كي د  ووكړي ا
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 )جاکوبسن( د عضالتو آرامول تمرين
 هآرام� ژورهاو هغوي ت�ه تش�رح ك�ړي چ�ي پ�ه ي�و . يوه راحت حالت كي كښيني خپل ناروغ نه وغواړ ي چي په

، او دا كار داسي ترسره كيږي چي هغ�وي ت�ه زدك�ړي ورك�ړي چ�ي څنګ�ه د خپ�ل جس�م  شیوپ ډوضعيت كي 
 .عضالت سخت كړي بيا مشخص عضالتو ته آرامتيا وركړي

 .)تنفسي تمرين وگوري( پيل كړي سره په پام ساه اخيستلد •
 . ته پام وكړي  ه اخيستلوسا  یكړي او دخپل یسترګي بند یڅخه وغواړي چي خپلناروغ  •
 :وركړي کړنالرهوروسته الندني  •

 ۱۰ ترحالت  هدغ. لمس كړي  څوکی وكړي چي ستاسي وريځي د ويښتان راټولي داسي دنتخپل  ⇐
وگ�وري  .ك�ي احس�اس ك�ړي ب�دن ولټ�آرامتيا په خپل  هاوسي او بيا دغ هآرام. ثانيه پوري وساتي 
 س�ره دي آرامتي�ال�او همدا ش�ان خپ�ل ت�نفس . برخي كي د شخي احساس كوي  هچي د جسم په كوم

 .پاره د الندنيو تمرينونو يوه وقفه ونيسيل، احساس كولو  ود جسمي احساسات. ونيسي  کیپه نظر
 ........ه شیآرام بيا. هپارلثانيه  ۱۰كړي د  یشي تينګ نيولی یينګټره چي مخپل سترګي هر څو ⇐
 ...ه کړیآراماو بيا ځان . كش كړي  لپاره دشاه پلوته ثانيه ۱۰د :  ژامیشوندي ، غمبوري، او  ⇐
ين��ګ فش��ار ټ ت�ه م��ومټ�ي پ��ه خپ��ل مخك��ي ونيس�ي او كش��ي ك��ړي او م��وټي  یپ��اره خپل��لثاني�ه  ۱۰د   ⇐

  .ه کړیآرام بيا ځان .وركړي
ول ت�وان س�ره فش�ار ټ�پاره په لثانيه  ۱۰ دباندي  ومخكني عضالت ومټ ونګل قاط كړي د خپلڅخپل  ⇐

 .ه کړیآرام او بيا يی .وركړي
 .ينګ كړيټپاره لثانيه  ۱۰كړي او د  ټولیپورته او پلوتهونو ږغو وي د خپلږاو یخپل ⇐
ك�ړي  هوكي نه بيل�څمال له  هكړي كه چيري ناست يي خپل هاو يا تخت څخه بيل یځمك لهمال  هخپل ⇐

 .يتثانيه پوري وسا ۱۰ تر حالت هدغ
 -------آرام. ينګ كړي ټسره  ت ير په  قوډثانيه پوري  او يا   ۱۰تر عضالت ټیخي ید خپل ⇐
  .ثانيه پوري دا كار و كړي ۱۰كړي او تر  ټولی لوریقوا سره دخپل جسم په  هولټخپل پښي په  ⇐
  .كړي راټولیپښو ګوتي تر هغه ځاي پوري چي كوالي شي  ولپاره د خپل وثاني ۱۰د   ⇐
ين�ګ ك�ړي ټول عض�الت ټ�او . س�رته ورس�وي  ه ک�یګده سره او په يوه شيبتمرينونه په  هول دغټ ⇐

 هچ�ي خپ�ل س�ا هوي وساتي ت�ر هغ�ه  ځاي� هډير ضه داسي حال كي چي د عضالتو انقباپ ه ساهخپل
ول ټ��ك��ړي چ��ي څنګ��ه احس��اس . عض��التو ت��ه آرامتي��ا ورك��ړي  ب��دنول د ټ��او بي��ا . ول��ي ش��ي  هبن��د

ي ش�وي ده ستاس�ي ش�ول جس�م پ�ه ځمك�ه ك�ي خوټ�س�ي عضالت د استرخا په حالت ك�ي دي او ستا
ښ�كته  ژام�یستاسي . كړي  هخالص لهخو هشوي ياست خپل هي ځمكه لمس كوي او كامالً آرامږاو

 .واخلي خوندحالت كي اوسي او له دي احساس څخه  یپد ارګمی مووړیاو  یغورځيدلي د
⇓ 

آي�ا .خ�وښ ش�وه هوكړي چي دا تمرين د هغ هنپوښت. د آرامتيا احساس كوي  هوپوښتي چي آيا  هغ څخهله ناورغ 
تم�رين پ�ه ك�ور ك�ي  هل�ه ن�اروغ څخ�ه وغ�واړي چ�ي دغ�. برخي ك�ي فش�ار وه  هپه كوم بدن هپوهيدلي چي د هغ

 .سرته ورسوي
 
 

 د تنفس كول تمرين
 .كړيونمزاحمت  ته چيري چي هيڅ څوك تاسي وټاکی اتاق هآرام يو •
 :وركړي کړنالریناروغ ته الندي  •
ت�ه وګ�وري ، دا تاس�ي ت�ه مرس�ته ك�وي چ�ي تمرك�ز  ليا دي�واي بندي كړي اويا كوم شي ته سترګ یخپل ⇐

 .كړيو
ي ونيس�ي، پ�ه دنظ�ر الن� ه ت�ر س�ا هكړي، خپل�پام و ته ريتم ساه اخيستلووروسته ، دخپل  وله يو څو شيب ⇐

 .شي پيلپه خپل ) سا اخيستل(چي شهيق  اوږده کړی) سا باسل(ته، زفير  ووتل ساهه د ګتو هخاص
څنګ�ه احس�اس ه ا س�آگاه اوسي چي ستاسي . كړي چي په خپل جسم كي څنګه احساس لريودي ته پام  ⇐

 . لري اړيکهسره له مځكي  یوكي كي څنګه ناسته يي او څنګه ستاسي پښڅ هپه خپل. كيږي 
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 .ه اخيستلواوبيرته وتلو څخه ښه او دوامداره خبر اوسی سا یله خپل ⇐
ل او ل�م تل�ل او راتټري� وواخل�ي ، د ت�نفس كول� ه س�ا ه، منظم�ژوره،  هزي له الري څخه آراموپ یخپل د ⇐

 .ولري  کیترمنځ وقفه په نظر
او كه . ول فشار لري كويټكړي چي له خپل جسم څخه وداسي تصور . كوي) سا باسل(كله چي زفير  ⇐

او ن�ه  خن�ډ ش�ته پ�ه وخ�ت ك�ي ستاس�ي پ�ه وج�ود ك�ي ك�وم وچيري داسي احساس كوي چي د ت�نفس كول�
سينه ك�ي فش�ار احس�اس وي  هكه په خپل! یبيا هملته پاتي ش: ول وجود سره سا وباسيټ له ي چيږدپري

ل�ه خپ�ل جس�م څخ�ه فش�ار  په مرستهتنفس كولو  د ځاي یله همد! كړيوهڅه وكړي هغه باندي تمركز 
 .لري كړي

،  ن�وي ان�رژي اخل�ي هسر ه سا یكړي چي له هروكوي، داسي تصور ) سا اخيستل(او كله چي شهيق  ⇐
 .هستاسي د هانرژي واخلي ځكه چي هغ هتاسي كولي شي چي دغ

⇓ 
ه تم�رين ډهڅه وكړي چي پ�ه ګ� په پای کیوركړي، او  کړنالرهته  هلمړي تمرين تشرح كړي ، بيا هغ •

 . څارني الندي دي تر و چي ناروغ داسي احساس ونكړي چيڅكړي تر و
م�ودي څخ�ه وروس�ته ، ه�ر  هل�ه څ�كوالي ش�ي ه�ره ورځ  دا  تم�رين وك�ړي او  هتشرح كړي چي هغ •

 .تمرين څخه كار واخلي هحاالتو كي له دغ بيال بيلولري او په  تيا ته اړتياهغه وخت چي آرام
 

واق��ع ش��ي او ن��اروغ `` دخ��اطري بيرت��ه يادي��دل`` پ��ه خاص��ه توګ��ه كل��ه چ��ي فل��ش ب��ك : ( وركول��و تخني��ك واټ��ند 
 .)شي او ويري پيدا كړي هناقرار
  .رنگ جامود   ستاسیمثاآل: كي وگوري )اتاق(خونه چي كوم څه په روغ څخه وغواړي له نا •
 .په هواكي تكان وركړي وتهمټ واو خپل سره ودريږی او خپل السونه اوږده کړی واړهد •
 ټله ن�اروغ څخ�ه وغ�واړي چ�ي پيښ�ي داس�ي ووين�ي لك�ه چ�ي پ�ه تلويزي�ون ك�ي وين�ي او بي�ا ي�و ريم�و •

لم  ب�دل ك�ړي، تص�وير ك�وچني اوك�وچني كي�ږي او ل�ه منځ�ه فلم په يو تور او سپين ف هرول سره دغنټك
 . ځي

اوس�ي  چ�ي  چمت�وبيرته راوړي مگر هغه وخت چي ن�اروغ  هل سره هغورټكن ټريمو ها و بيا د هماغ •
 .ويزغمی 

غوږ اوس�ی چ�ی پ�دی مگر تل ناروغ ته . مخ ته الرشي او له دي مفكوري او تخنيك سره لوبي وكړي  •
 .احساسات تر کنټرول الندی دی مراجعه کونکیدډاډه شی چی 

 
 .ي وكړيږكړي، خواخوركولو اطمينان و مالتړناروغ ته دخپل 

 
  
 



 76 

 

III22B .ناروغي لپاره مداخلي  یاجبار – ید وسواس)OCD (Compulsive Disorder-Obsessive 
 

OCD   څه ته وايي؟ 
    

OCD  
يو څه چك كړي اويا ځيني  فكرونه  وار وارڅخه په رنځ دي داسي احساس كوي چي  OCDله  چی هغه كسان
 وكړن� ودغ�پ�ه . اغي�زه ك�وي ی،او پ�ه ورځن�ي ژون�د ي�ږیدا د پريش�اني س�بب ك. كار هره ورځ كوي الري چي د
 .باندي كنترول تر السه كړي واو احساسات ومفكور ومزاحم  وخپلپ کوی چیدوي هڅه 

 .مفكوري ته وسواس ويل كيږي ځورونکی،  پرله پسی دغي •
ك�وي  رس�رهت یاو كړن�  )Rituals(پاره خلك ځيني خاص تش�ريفات لرول كول ټكندو فكرون ود دغ ⇐

 .ته اجبار ويل كيږي وچي هغ
  .رول كړيټمفكوري او تشريفات كن هلري نشي كوالي چي دغ OCDهغه خلك چي  •
 :د وسواس بيلګي  •

 .د دي ويره چي چاته اويا خپل ځان ته زيان ورسوي ⇐
 .مذهبی او جنسی ځورونکی افکار ⇐

 اجبار بيلګید  •
 .پرلپسی حسابونه ⇐
  .همرداري نشته د هد پاك كولو بيا او بيا فكرونه چي په حقيقت كي كوم ⇐
  .څو څو واریمينځل په   دخپل ځان او د جسم دځينو برخو ⇐
 .د شيانو کيښودل په ډيره منظمه توګه ⇐
 .هو څارننبيا  بيا د شيا ⇐

⇓ 
 ک�ی يوه س�اعت ه پهرځي كي  لږ تر لږو په تشريفات اكثره ههغه خلك چي داسي فكرونه لري دغ •

 .سرته رسوي
ناس�تی ، ك�ار،  ښ�وونځیكبل�ه ځين�ي وخ�ت  ینو له د. دوي دغي فكرونه او تشريفات نشي درولي  •

 .ته نشي تلي او داسی نوروځايو
 

 :نښی اونښانی) OCD(د 
 :افکاراوپرله پسی خيالونه دبيال بيلوشيانو په هکله) ۱

  .لو څخه ويرهله نا پاکی او له نا پاکه کيد ⇐
 .غصه ناک اوسيدل او خپلوانوته ضرر رسول ⇐
 .جنسی کړنی ⇐
 .نوپه وړاندی ودريدليرد خپلومذهبی انګ ⇐

 :تشريفات په څوڅوځلی تر سره کوی) ۲
 .لکه دالسونومينځل ⇐
 .دی دروازو بندول اوپرانيستل ⇐
 .شميرل ⇐
 .دبيکاره څيزونوساتل اورا ټولول ⇐
 .وار وار تر سره کول پهديوه کار ⇐

 .وښتونکی افکار او سلوک لرینه غ) ۳
 .ده هغودکنټرول وړتيا نلری ⇐

 لدی سلوکونواودتشريفاتوله تر سره کولو څخه خوند نه اخلی)  ۴
 .صرف ديوی لنډی مودی لپاره دفکری او وسواسی راپاريدلی ويری څخه ارامه کيږی ⇐

 رویحد اقل په ورځ کی يو اويا تر يوه ساعته ډير وخت پدی افکارواو تشريفاتوتي)  ۵
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 .ته کيدلو سبب کيږی داپه ورځنی ژوند کی دګډوډی اوخنډونودرامينځ ⇐
 

 : دی درامنځ ته کيدلو په هکله شته) OCD(بيال بيلی نظريی د
په راوستلو ک�ی رول ل�ری )   OCD(    کمی د ) سيروټونين(يوه نظريه داده چی دکيميايی موادو •

. 
 .ته راځی ی اړه لری اومينځلوشخصی تجربو پورنوری نظری داسی دی چی داګډوډی پخپ •

 .ددی ګډوډی ريښی کيدای شی د ماشوم توب په دوری پوری تړاوولری ⇐
 .مور يا پالر کيدای شی چی دغه سلوکونه يی له ځانه څرګند کړی وی ⇐

،ځورونه،اوجنس�ی ګټ��ه ،بن��دی کيدل)ضترض�ي(ض��ربی روان�یکي�دای ش��ی چ�ی دا ګ��ډوډی پ�ه ي��وی  •
 .اخيستنی پوری تړاوولری

  .شخصيت نوعيت هم پدی ګډوډی پوری اړه ولریکيدای شی چی د •
کيدای شی هغه کسان چی په طبعی توګه ډير کمال لرونکی او کمال غوښ�تونکی دی د ن�ورو  ⇐

  .خلکو په پرتله ډير پدی ګډوډی اخته شی
⇓ 

هيڅ خاص شواهد دکومی خاصی نظريی لپاره نشته ځکه کيدای شی بيال بيل ش�رايط پ�دی ګ�ډوډی ک�ی  •
 .الس ولری

وکړی چی پوه شی چی دا ستونځی کله پيل شوی دی او په هغه وخت کی دمراجعه کونکی ب�ه کوښښ  •
 .ژوند کی څه تر سره شوی وه،کيدای شی يوه ترضيضی پيښه ددی هرڅه شاته پرته وی

 .بيا وروسته لدی هرڅه په هغو ممکنوالرو کومی چی دا ستونځی کمولی شی پام وکړی  •
 .داخلوی تخنيک دنوروستونځودحلولو لپاره وګوماریپه بل ګام کی يو پرځای اومناسب م •

 
 

 :دمداخلولپاره وړانديزونه
)OCD ( پ�ه ژون�د  تر سره کونه چی هيڅ پای نلری دک�سد تشريفاتو او اعمالو .په ښکاره ډول ځورونکی ده

اوهيجانی حال�ت خپل�ی اغي�زی ل�ری ،ن�وددی لپ�اره ډي�ره اړين�ه ده چ�ی مراجع�ه ک�ونکی ت�ه ددی نښ�ی اونښ�انو 
دکمي��دلو او پ��ه هغ��وی دغلب��ی ترالس��ه کول��واو دګ��زاری کول��و اوددی الرو دت��ر س��ره کول��و ک��ړنالرو وړان��ديز 

 .وکړو
 

                                                 :Exposure therapy   دمخامخ کيدنی درملنه 
 
دګلوی وک�ړواو مرس�ته په لومړی ګام کی بايد هڅه وش�ی چ�ی دافکارو،احساساتو،اوس�لوک ت�ر مي�نځ پيژن� •

وک�������ړو ت�������ر څ�������و عمل�������ی وړتي�������اوی دهغ�������وی دکنټرولول�������و لپ�������اره ت�������ر س�������ره او پرمخت�������ګ 
                              .ورکړو

 د مخامخ کيدنی ددرملنی ټول ټکی بايد له مراجعه کونکی سره مرسته وکړی تر څوله خپلی ويری س�ره •
 )دحساسيت کمول په تدريجی توګه.(شی او تشريفاتو ته کمی ورکړی مخامخ

 
 :په تدريجی توګه دحساسيت کمول

ددی چاری بنسټيز اصل عب�ارت ده دوي�ری او اض�طراب د ي�وه حال�ت  پخي�ال ک�ی راوس�تل چ�ی مح�رک  •
                                                              .                                                                       نوميږی ،پردی سربيره وقايه دمحرک پروړاندی دتمرين په لړکی ده

 .تر ټولو دمخه مراجعه کونکی ته بايد آرامونکی تمرينونه ورزده کړی شی ⇐
 .بيا وسواسی افکاراو احساسات يا جبری سلوک په خيال کی راوستلی شی ⇐

قاب��ل ک��ی خي��ال او معم��ول وړان��ديز دمح��رک پ��ه وړان��دی پ��ه ذه��ن ک��ی ل��ه مينځ��ه وړل کي��ږی او پ��ه م ⇐
 .استرخا تقويه کيږی

نښ�واودهغه )وسواس او جبر(ددی خيالی او تصوری تخنيک په مرسته هڅه کيږی ترڅو دتهديدونکو •
پ��ه وړان��دی دغبرګونون��و اړيک��ی لمنځ��ه والړی ش��ی او دتهدي��دونکو نښ��و اواس��ترخا ت��ر م��نځ اړيک��ی 

 .ټينګی شی
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يوه زړه پوری حالت ک�ی تجرب�ه ک�وی او ټنی نښی اونښانی په ر پدی صورت کی مراجعه کونکی د •
  .کيدای شی چی دوسواس ترسره کيدنی عمل دسترس افکاراو اعمال راکم کړی 

 
 :دناستی موده

دقيقو ته اړتي�ا ل�ری او دناس�تی پ�ه لړک�ی  ۹۰تر  ۶۰په عمومی ډول دحساسيت کمولو ناستی له  •
 .بايد څوک مزاحمت ونکړی

ړيدلوويره لری ،تاسی باي�د چ�ی الن�دی ګامون�ه ت�ر تاسی خيال وکړی چی مراجعه کونکی له کک •
 .سره کړی

لومړی له مراجع�ه ک�ونکی س�ره ي�و ليس�ت دهغ�و څيزونواوحاالتوڅخ�ه ج�وړ ک�ړی ک�وم چ�ی دده ) ۱
 .)لتل پريمينځ(جبار ډيره وی وسواس او ا

 
 :دالست کيدای شی دا ډول وی ⇐

 نوروته الس ورکړنه. 
 دالس مينځنی له ځای څخه کار اخيستل. 
 طله ځای کی الس وهلپه با. 

 .بيا مراجعه کونکی بايد په يوه آرامه ځای کی کينی يا وغځيږی) ۲
کيدای ش�ی ي�و داس�ترخا تم�رين چ�ی ستاس�ی زده دی اوي�ا موپخ�واتر س�ره ک�ړی وی ت�ر س�ره  ⇐

 .کړی 
 
وي�ره پي�داکوی مخ�امخ  حالت سره چی ده ته لږاويا منځنی په احتياط سره مراجعه کونکی له هغه) ۳

 .کړی 
 .راجعه کونکی ته وواياست چی له نوروخلکوسره الس ورکونه په خيال کی را ولیم ⇐
 .مراجعه کونکی ويريږی او دپريمنځلو وسواس دهغه ويره الډيرووی ⇐
هغه ت�ه الرښ�ونه وک�ړی ت�ر څ�و خپل�ه وي�ره وزغم�ی او دجب�ری غوښ�تنوپه وړان�دی مقاوم�ت  ⇐

 .وکړی
کی افکار او احساسات وڅ�اری ت�ر څ�و دمخامخ کولويا معروضولو په لړکی بايد مراجعه کون ⇐

 .وکولی شی چی غير منطقی افکار پيدا کړی
چ�ی ال ډي�ره  س�رهنوروحاالتو ل�ه چی مراجعه کونکی لدی حالت سره روږدی شوپه تدريج س�ره)  ۴

 .ويره جوړوی پر مخ والړ شی
 .دمراجعه کونکی دهر پرمختګ په وړاندی خپل ښه نظر ورکړی ⇐

جعه کونکی سره دهر هغه خنډ په هکله چ�ی دوي�ری دمواق�ع پ�ه مخ�امخ وروسته له ناستی له مرا) ۵
 .کيدلوکی ورسره مخامخ شوی دی خبری وکړی

په پای کی مراجعه کونکی ت�ه ک�ورنی دن�ده ورک�ړی چ�ی پ�ه ک�ورکی ه�م ل�ه وي�ری س�ره مخ�امخ ) ۶
 کيدل تجربه کړی

س�ره مخ�امخ ک�ړواو االتو ع�ی ژون�د ک�ی ه�م مراجع�ه ک�ونکی ل�دی ح�دا هم کيدای شی چی پ�ه واق) ۷
 .عادت ورکړو

ورکړی چی په تصورکولوسربيره پ�ه عمل�ی توګ�ه چات�ه الس ستورکولی شی چی هغه ته دا د ⇐
 .ورکړی او ددفعتآ الس مينځلی په وړاندی مقاومت وکړی

خو پدی څ�ان پ�وه ک�ړی چ�ی دا س�ی مواج�ع ک�ول پ�ه حقيق�ی ژون�دکی ت�ر س�ره کي�دلی ش�ی او   ⇐
 ګټوردی کنه؟

 
ه موخه داده چی مراجعه کونکی دوسواس ل�ه مح�رک س�ره پ�ه اړيک�ه ک�ی وی خ�و له مخامخ کولو څخ •

 .تشريفاتی سلوک تر سره نکړی
عه کونکی له ککړتيا څخه ويره لری،دپريمنڅلواو پاکولو پ�ه طريق�و س�ره داډول وي�ری که چيری مراج •

ځان�ه زغ�م  پ�ه وړان�دی ل�هته ځواب وای،دی بايد پدی وتوانيږی چی دناستی په ل�ړ او پ�ه ک�ورکی ددی 
 .وښيی

 .په لومړيو کی دڅو شيبو،بيا دڅوګړيو لپاره او په پايله کی د ورځولپاره له ځانه زغم وښيی •
درملنه تر هغه وخته چی مراجعه کونکی پ�دی وت�وانيږی ت�ر څ�و ل�دی س�لوک او فک�ر څخ�ه خالص�ون  •

 .ومومی تر سره کيږی
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IV  . دکورنی تاوتريخوالی او کړکيچ په لړکی مداخلی : 

اوتريخوالی سره مخامخ شوی اشخاص اکثرآ دډير شرم احساس کوی او هڅه کوی چی ځان ګرم وبولی دت
ټولنه هم تر ډيره حده دا کس�ان ت�ر خپ�ل قض�اوت الن�دی نيس�ی ،عقي�ده داس�ی ده چ�ی ک�ه چي�ری څ�وک ل�ه .

ت��اوتريخوالی س��ره مخ��امخ دی ن��و حتم��ی څ��ه داس��ی ک��ارء ک��ړی چ��ی ددی ډول س��لوک مس��تحق ش��وی دی 
حال��ت ک��ی حتم��ی ټک��ی داده چ��ی مشاورقض��اوتمندانه روي��ه ونل��ری او مراجع��ه ک��ونکی پ��دی ت��ورن نوپ��دی 

 .نکړی چی ته ددی تاوتريخوالی مسول يی
 

 :دمشاور په حيث 
 :دمالتړ کولو ارزښتله مراجعه کونکی څخه  

پ�����دی مفک�����وره باي�����د چ�����ی ک�����ار وک�����ړی چ�����ی ک�����ورنی ت�����اوتريخوالی د هيج�����انی ن�����اوړی ګټ�����ی  •
يکی ډولونوڅخه دی چی ټول دتاوتريخوالی ډولونه ډي�ری ب�دی پ�ايلی ل�ری لک�ه اخيستنی،جنسی،اوفز

 .)تروماتيزه کيدل اوصدمه ليدل(
 .ګيری دتاوتريخوالی په وړاندی ولری په جرآءت سره عمل وکړی او واضع موضع •

 .له تاوتريخوالی ډکوسلوکونوڅخه نوم واخلی ⇐
ديوی الګوپه ډول پيژندل شوی دی ،چی  کورنی تاوتريخوالی چی دسلوک دفوقيت ترالسه کولولپاره •

 .دکنټرولولو او يا ډيری بی وسی څخه ګټه اخيستله کيږی بايد چی وپيژندله شی
 .الګووی وڅيړی  ولوله خپل مراجعه کونکی سره يوځای دا دکنټرول ⇐
 .دتاوتريخوالی په خاصووقايعوباندی نظروکړی ⇐

 .صونيت ډيراړين دی ستاسی دکار په لړی کی دمشاورپه حيث د مراجعه کونکی م •
 ددی لپاره خپل تشويش د مصونيت په هکله څرګندی کړی ⇐

 دخطر اندازه وڅيړی او وګوری چی دخطر اندازه دوخت په تيريدلوسره ډيره شوی ده. 
  مراجعه کونکی بايد چی دخطر دی رابرسيره کيدلودنښو څخه خبر وی. 
 ړاندی اوي�ا ل�دی حال�ت څخ�ه له مراجعه کونکی سره دتاوتريخوالی سره دمخامخ کيدلو په و

 .دوتلو لپاره کړنالری جوړی کړی 
 

 .که چيری دمراجعه کونکی ژوند له خطر سره مخامخ وی نو بيا ډير په سرعت بايد عمل وشی
 

 حالت روانیستاسی د موکل ټولنيز او 
ه هغه خلک چی له کورنی تاوتريخوالی سره مخامخ دی داسی مشاور ته اړه لری چی ددوی خبری بی ل� •

کومه قضاوته څخه واوری او هغوی دی ته مجبوره نکړی چی داسی تصميم ونيسی چ�ی ت�ر س�ره ک�ولی 
 .نشی 

ديوه مشاورپه حيث تاسی بايد دناوړی ګټی اخيستونکی کس له کورڅخه دقربانی شوی ک�س دوتل�و اوتلل�و  •
 .ی حتی که دخپلوانوکورته تګ هم ویپايلی څرګڼدی و

ه هغ��ه ک��وره چ��ی هلت��ه ت��اوتريخوالی ت��ر س��ره کي��ږی به��ر کيداش��ی مي��رمن تص��ميم ونيس��ی چ��ی ل�� ⇐
 .شی،خاوند هغی ته خرڅ اوپيسی ورنکړی او له احتمالی نسيتی اوفقر څخه وويريږی

 .وروسته له وتلوکيدای شی کوم دامن ځای داوسيدلو لپاره ونلری ⇐
 .که چيری کور پريږدی کيدای شی خپل ماشومان له السه ورکړی ⇐
دی چی مراجعه کونکی دتص�ميم نيولواوترس�ره کول�و پاتی اوشديد وی تر اوتريخوالی تلکيدای شی ت ⇐

 .فرصت ونلری،نو ستړی شی اودناتوانی احساس وکړی
 .کيدای شی مراجعه کونکی دکورنی او ملګرو لخواهيڅ مالتړ ونلری ⇐

 
⇓ 

 .تونواوکړنوکی ډير په احتياط سره مخ ته والړ شیحددی لپاره پخپلونصي •
ق��ع کي��دلو پ��ه ح��ال ک��ی دی او مراجع��ه ک��ونکی څ��ه امکان��ات ل��ری ت��ر ل��ومړی وګ��وری چ��ی څ��ه د وا •

 .څودښه دمصونيت احساس وکړی او حالت يی ښه شی
 
   

 



 80 

 :دمشاور فردی او ټولنيزشرايط 
ل ټولنيز اود ژوند اوسنی وضيعت څخه خبر اوسيږی په دی توګه هغ�ه ب�القوه س�تونځی چ�ی پ�ه بايد چی له خپ •

 .مشوره کی اغيزه کوی وپيژنی 
يد چی مراجع�ه ک�ونکی ت�ه پ�ام وکړی،هڅ�ه وک�ړی مراجع�ه ک�ونکی درک ک�ړی او دهغ�ه تجرب�ه ل�ه خپل�و با •

 .تجربو او احساساتو سره مه مقايسه کوی 
⇓ 

 مسلکی عمل تر سره کړی

 
 :         يز شوی مداخلیوړاند

ی شی پ�ه هغه کسان چی له کورنی تاوتريخوالی سره مخامخ دی، له مشوری څخه ګټه اخلی ځکه مشوره کول
احساساتو،افکارو،او ادراک باندی کنټرول تر السه کړی ،دمشوری په مرسته په خپ�ل ځ�ان دکنټ�رول احس�اس 

 .ډيريږی او مشوره له هغوی سره مرسته کوی چی داړتيا په وخت کی په خپله تصميم ونيسی
 

 :توانمنده کول
ده کوی ددی پرځای چ�ی ي�و ب�ل توانمنده کول هغه الره  ده چی په هغه کی مراجعه کونکی ځان توانمن •

دا ک�ار امکان�ات اوبي�ا دعم�ل توانمن�دی مراجع�ه . توانمنده شخص دهغ�ه لپ�اره تص�ميم اوپ�ايلی وټ�اکی
ل ځ�ان او ژون�د تس�لط ت�ر الس�ه ک�وی او د و پدی ترتيب مراجعه کونکی بي�ا پخپ�کونکی ته ورکوی ا

 . قربانی کيدلو له حالت څخه بهر کيږی 
 

 .په حيث وکتل شی)) خپل ژوند دمتخصيصنو((مراجعه کونکی بايد د •
 .څه ډول اوسيدلو پريکړه وکړیدله هغوی څخه مالتړوکړی تر څوداوسنی حالت په پرتله  ⇐
 .په دی برخه کی په دواړو جنسونوبحث کيدی شی،نارينه هم کله دتاوتريخوالی قربانيان وی ⇐

 .مداخلی ددواړوجنسونو لپاره يو شان دی  
⇓ 

ن��ادی چ��ی دبيالبيل��والرو پ��ه هکل��ه معلوم��ات ورک��وی ت��ر څودبيلتان��ه احس��اس پک��ی توانمن��ده کول��و پ��دی مع
 .راټيټ کړی

     
 :پدی سربيره توانمنده کول الندينی ټکی رانغاړی  •

  .له مراجعه کونکی سره دهغه له تجربواو احساساتو څخه نوم واخلی ⇐
 ی رام�نځ ت�ه و هغ�ه څ�ه چ�مراجعه ک�ونکی س�ره مرس�ته ک�وی ت�ر څ� نوم اخيستل له تجربو څخه

 .کيږی وپيژنی او درک يی کړی
  کيدای شی دا لومړی ځل وی چ�ی خپ�ل احساس�ات څرګن�دوی اوي�ا دهغ�ه پ�ه هکل�ه څ�ه اوری دا

ه وی ه او هغ�ه دی ت�ه هڅ�مرسته کوی تر څو ومنی چی دناوړی ګت�ی اخيس�تنی وړ ګرڅي�دلی د
 .تر څوبيا له خپل جسم او روان سره پيژندنه تر السه کړی

 چی ورباندی تير شوی ،کيداش�ی مرس�ته وک�ړی ت�ر څ�و خپل�ه  ه څه په بنسټدشخص درک دهغ
 .پيژندګلوی بياتر السه کړی او له خپلو احساساتوسره اړيکه ټينګه کړی

مرس��ته وک��ړی ت��ر څوهغ��ه غال��ب س��نتونه اوعقي��دی چ��ی پ��ه ټولن��ه ک��ی دجنس��يتی نقش��ونوچی  ⇐
 .ړیتاوتريخوالی اوناوړه ګټه اخيستنه له ښځوڅخه مالتړ کوی درک ک

  دا له هغی سره مرسته کوی تر څودناوړی ګټی اخيستوونکی شخص پ�ه وړان�دی د مس�وليت ل�ه
 .احساس څخه خالصی پيدا کړی

  هغه الری چاری چی مراجعه کونکی تر اوسه ورڅخ�ه ګټ�ه اخيس�تی اوي�ا دهغ�ی دالسرس�ی وړ
 .دی وپيژنی 

  څخ�ه څ�وک ددی پ�ه ک�ورکی کيدای شی دخپلوانوکورته الړه شی اويا هم له خپلوانو او دوستانو
 .ور سره اواوسيږی 

 .ستونځمنی الری دتاوتريخوالی په وړاندی وپيژنی ⇐
  مراجعه کونکی سره مرسته وکړی تر څو دحل په احتمالی الرو سوچ وکړی. 
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  که چيری نشی کولی لدی حالت څخه بهر شی،په هغو الرو چارو سوچ وکړی چی له وض�يعت
نورو دخيلو کس�انو س�ره کتن�ه وک�ړی ،ک�ړکيچ وڅي�ړی  اړيکی ښی کړی ،له: سره ګذاره وکړی

 .او دکورنی له مشرانوڅخه دزيرمی په حيث کار واخلی
 په هغی کی دعزت نفس احساس را وپاروی. 
 :الندی ټکی له مراجعه کونکی سره ګډ وڅيړی ⇐
  هڅه وکړی پوه شی چی ستاسی مراجعه کونکی ته څه شی ډير دارزښت وړ دی. 
 ه پيداکړیدمراجعه کونکی ارزښتون. 
 دهغه هيلی دراتلونکی لپاره څه دی؟ 
 څه شی مراجعه کونکی ډير راضی کوی؟ 
  مراجعه کونکی دکوموک�ارونو پ�ه مرس�ته ک�ولی ش�ی خپل�و موخ�و ت�ه ن�ژدی ش�ی او خپل�ی هيل�ی

 .وپيژنی
⇓ 

 کولی شی داسی يو تصوير انځورکړی تر څو هغه شيان چی دهغی ژوند ارزښتمنده کوی پکی څرګند شی

 
 :زيرمی

بايد چی په هغو زيرموپسی وګرڅی چی مراجعه کونکی دګ�زاری کول�و لپ�اره ورڅخ�ه ګټ�ه اخيس�تی  •
 .وی
 .کورنی او ملګری ⇐
 .ايا داسی وړتياوی لری تر څودهغو په مرسته چيری په کار بوخته شی ⇐
 ايا داسی خاصه وړتيالری؟ ⇐

 
⇓ 

برخورد کي�ږی او باي�د الزمه ده چی مراجعه کونکی داسی احساس وکړی چی له هغه سره په درناوی  •
 .غوږ ده هغه درک کوی چی ډاډه شی هغه څوک چی ورته

بايد تشويق شی او ت�ل  چی أريکړه وکړی اودا پريکړهدامه هيروی چی دا دمراجعه کونکی حق ده ، •
 .هغوی ته په درناوی سره وګورو

⇓ 
 مصونيت،راز ساتنه،اودرنښت دی: دراز ساتنی بنسټيز اصول دريګونی دی چی 

 
 :مصونيت ) الف

دټولوکارکونکولپاره دمراجعه کونکی مصونيت باي�د پ�ه ل�ومړی ت�وب ک�ی وی، پ�ه ي�اد ول�ری چ�ی  •
ه شی ، ری چی له خپل شخصی مصونيت څخه ډاډمراجعه کونکی کيدلی شی ويريدلی وی ،اړتيال

پ��ه ټول��و ح��االتو ک��ی مراجع��ه ک��ونکی پ��دی ډاډه ک��ړی ،چ��ی دلت��ه دخس��رګنی اوي��ا ن��ور دټ��ولنی 
 . ه کومی ستونځی سره مخامخ ندهدوګړولخوا ل

دهغو چارواکوله مصونيت څخ�ه ځ�ان ډاډه ک�ړی چ�ی ل�ه مراجع�ه ک�ونکی س�ره مرس�ته ک�وی لک�ه  •
 .)کورنی،دوستان،شورا،ټولنيز کارکونکی،او صحی کارکونکی(
 

 ) :محرميت( راز ساتنه ) ب
ت�وب او  ، او دهغ�ی ددک�ورنی د غړي�و اونورتړل�و اشخاص�ويواځی)مراجع�ه ک�ونکی(تل دميرمن�ی  •

 .راز ساتنی ته په درنه سترګه وګوری
له هغو کسانوسره چی لدی س�ره پ�ه مرس�ته ) نه ټول جزيات(صرف اړين اوترتيب شوی معلومات •

کولوکی الس لری شريک کړی،يواځی دا کار هغه مهال تر سره کړی چی غوښتنه وشی اوپخپل�ه 
ه معلوم�ات لک�ه دن�وم او ي�ا مراجعه کونکی ل�دی س�ره مواف�ق وی ، ددی ډول کس�انو پ�ه هکل�ه هغ�

داسی نوروڅيزونوچی دپيژندنی س�بب کي�ږی ډډه وش�ی، معلوم�ات هغ�ه وخ�ت ل�ه دري�م ک�س س�ره 
 .نکی ليکلی واضح موافقه شتون ولریشريکولی شی چی دمراجعه کو

ی معلومات بايد په قلف شويو او امنو دوسيو ک�ی وس�اتل ش�ی ،معلوم�ات پ�ه کمپي�وټر ک�ی ټول ليکل •
 .و دچادالسرسی وړ نویبايد کوډولری ا
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لپاره ورک��ړی نواړين��ه ده چ��ی ټ��ول اوش��ميرک��ه چي��ری الزم��ه وی چ��ی معلوم��ات نوروت��ه داعمارو •
 .شخصی معلومات لکه نوم او نور ورڅڅه پاک شی

کيږی،پ���دی ځ���ان ډاډه ک���ړی چ���ی ه���يڅ ډول دپيژن���دنی پ���ه ناس���توکی کل���ه پ���ه خاصوقض���يوخبری  •
 .وک وپيژنیوړموضوعات ذکر نشی چی دهغه په مرسته دا کس څ

 
 :درنښت) ج

 .ناستی  په يواځی توب اودامکان تر حده له همجنسوسره تر سره کړی •
اوکه مراجعه کونکی له يوه . تل هڅه وکړی چی ازموينی دمسلکی ميرمنوپه مرسته تر سره کړی •

 .کوی دښځينه مالتړکونکوله شتون څخه ځان ډاډه کړی سره مرکه)وکيل يا پوليس(نارينه کارمند 
 .يدونکی اوسيږیښه اور •
 .اونه قضاوت وساتی خپله بی پلويی •
که چيری مراجعه کونکی دخپلی تجربی دويلو لپاره ال چمتو نوی ،د ال ډيرومعلوم�اتو .ولری زغم •

 .دالسته راوړنی لپاره په هغه زورمه راولی
 .يواځی هغه پوښتنی چی په مسله پوری اړه لری وپوښتی •
 .یپله کيسه په بيالبيلو ناستوکی وکړچی خ کله هم له مراجعه کونکی دا هيله مکوی •
،ش�خص،فرهنګ،کورنی او دهغ�ه پ�ه په کوښښ وک�ړی چ�ی تبعض�ی س�لوک ل�ه ځان�ه ل�ری وس�اتی •

 .وضيعت پوری مخاندی اوسپک نظر ورته مکوی
 

 :دميرمنوخاصی هغه ډلی چی دتاوتريخوالی په وړاندی ضررمنی کيږی 
هکله له مراجعه کونکی څخه پوښ�تنه وک�ړی  ډيری کارکونکی ددی په هکله چی دتاوتريخوالی په •

ی کنه ډاډه ندی ځکه داسی احساس کوی چی پدی هکله څه ډير څه نش�ی ک�ولی ،ډي�ری پ�دی ان�ډ د
اوبوپ�ه څيري�وه  نکه چی تاوتريخوالی دڅښلودناپاکوموضونده،حاال چی تاوتريخوالی يوه روغتيايی

 .صحی مسله ده
ره دمخامخ ش�وی ميرمنوپ�ه هکل�ه دمالتړکول�و زده چی دتاوتريخوالی س هغه روغتيايی کارکونکی •

کړی ترالسه کړی ،دوی بايد تل له ميرمنو څخه دتاوتريخوالی په هکله پوښتنه وک�ړی چ�ی اي�ا پ�ه 
ک��ورکی ت���اوتريخوالی ت���ر س���ره کي���ږی کن���ه؟ داکي��دای ش���ی دژون���د ژغ���ورنی ي���واځينی دمرس���تی 

 .دالسرسی چانس وی 
ايد دتاوتريخوالی په وړاندی چاڼشی تر څو ل�ه هغ�وی ب غه ميرمنی چی په الندی ډلوکی دیټولی ه •

 .ښه مالتړ وشی اودالډير تاوتريخوالی مخه ونيوه شی
 .هغه ميرمنی چی جسنی مزمنی ستونځی لری ،دخوب ستونځی او ستړيا لری  ⇐
 .ميرمنی چی روانی ستونځی لری لکه ژور خفګان،او ويره ⇐
 .اميندواری ميرمنی ⇐
 .ی لکه غوڅيدل او شينوالیميرمنی چی دليدلووړزخمونه لر ⇐
  .او يا مړزيږيدلی ماشوم لری،زيان شوی ميرمنی چی دجنين سقط  ⇐
 .ميرمنی چی دڅان وژنی هڅه يی کړی وی او يا دا فکرونه ولری  ⇐
  .ميرمنی چی له روانی او فزيکی برخی ناتوانه دی ⇐
خ��واتر ميرمن��ی چ��ی تاس��ی س��ره دي��واځی اوس��يدلو اج��ازه نل��ری او دپ��الر ،ورور او خاون��د ل ⇐

 .نظرالندی وی
 .ميرمنی چی له نسای ستونځولکه زهروی او مهبلی انتانی ناروغيوسره راځی  ⇐

 
 :سره مخامخ دی مرسته وکړو تاوتريخوالي له هغو ميرمنو سره چی څنګه  کوالي شو

 . يدلڅدفزيکي زخمونو عاليم وګوري لکه شين والي يا غو •
ده چ�ه دي�وي  دن�دهاد يومشاور پ�ه ص�فت ستاس�ي د. دتاو تريخوالي د پوښتني په هکله مه ويريږي  •

د ارامتي�ا احس�اس ک�وي کل�ه چ�ه ي�ي  ميرمن�ی ډي�ری .واقعي په هکله وپوښ�تي یڅخه دهغ ميرمنی
ځکه چه تاوتريخوالي يو  ,دوي ويريږي يا شرميږي چه خپله خپل حال ووايي هوپوښتي ځکه اکثر

ول��ري ي��ا ه وي��ر داي ش��ي چ��هکي�� ميرمن��یس��توتزمنه مس��له ده ترڅ��و دهغ��ه پ��ه هکل��ه خب��ري وش��ي 
ک�ه . تاسي بايد داپوښتني هغ�ه مح�ال مط�رح ک�ړي چ�ه هغ�ه ځانت�ه وي  بنسټوشرميږي ، نو پدي 

ځانته وي ، تاسي کوالي شي ووايي  ميرمن غړي ونغواړي چه کورنیچيري دهغي ميړه يا نور د
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باي�د دن�اروغ س�ر ه  چ�ه زهده   اړتي�ا معاينه کړم اوددي معايني لپ�اره ميرمنلرم چه دا اړتياچه زه 
 . ځانته اوسم

که چيري ښځه ونه غ�واړي چ�ه ځانت�ه واوس�ي ، ن�و دهغ�ي څخ�ه وپوښ�تي چ�ه دچاس�ره هغ�ه ځ�ان  •
 .محفوظه او ارامه محسوسوي 

 .مکوي  بيړهو کي ډيره لستيد معلوماتو په اخ •
ت�ه ښ�ه غ�وږ  یح�ل څخ�ه هغ� ل�ه  س�تونځیمخک�ي د.م�ه واق�ع کي�ږي  وړان�دیدمراجعه کونکي پ�ه  •

 . ونيسي
تاسي به ددي په هکله قضاوت نه ک�وي چ�ه مراجع�ه ک�ونکي پ�ه خپ�ل تص�ميم ک�ي ص�حيح دي ک�ه  •

 . کيږي الغلط چه د خپل ميړه سره پاتي کيږي او که ج
 . حاالتو څخه وژغوري وچه  مراجعه کونکي دهغ مکوی بيړه هتاسي پدي کي  ډير •

 .ار مه کوي تا سي دهغه چا پر وړاندي چه د تاوتريخوالي سبب شوي دقهر ِاظه
 
 

    :په سختو حاالتو کی چی ميرمن له تاوتريخوالی سره مخامخ وی څه بايد وکړو
دخپ�ل  مي�رمن.ک�وي پرمخت�ګ منف�ي احس�اس ورس�ره ځان په هکل�هد چه ګرمویښځي خپل ځان  ډيری •

 . ا ددی هرڅه په ترسره کولوکی پړه ندهکړي چه د باوریځان په هکله 
 ینښی اونښانی ولري نو هغه بيا يو   PTSD يا    anxiety , depressionکه چيري يوه ښځه د  •

 رمل�و ت�ه اړتي�اکه چيري ډيپريشن يي شديد وي نو کيداي ش�ي چ�ه هغ�ه د. لري اړتيا درملني ته خاصی
 .    وليږي چه تر څو ورته د ډيپريشن ضد درمل وليکي  يی پيداکړي نو ډاکتر ته

وي ن�وهغي ت�ه وواي�ي چ�ه زه  ک�یخطرپکی  ته ژوند یميرمنکه چيري تاوتريخوالي ډير شديد وي او د •
دخطر  په هکله تشويش لرم نو بيا دهغي سره د يو محفو ظ ځاي په هکله چه هلت�ه هغ�ه  ستاسي دژوند

 .  محفوظه وي خبري وکړي
اعتما د لري او پ�ه  ا ورباندیي دچ سره چا له هغهدهغي څخه وغواړي چه دخلکو سره خبري وکړي  •

 . لپاره پالن جوړ کړي راتلونکیو کړي  او د  ساتنهڅخه  یرښتيني ډول دهغ
ش�کايت  تهول�ري چ�ه پوليس�و غوښ�تنهه ول�ري ي�ا ددي ځقانوني يعني حقوقي ستون ميرمنکه چيري يوه  •

که چيري دهغي دروغتيا په هکله ي�و څ�ه تش�ريحات . وکړي نو دوي دغه با لخاصه مقاماتو ته وليږي 
ل�دي ب�ه ب�ی وکړي چه پوليس دهغي خبري ته  غ�وږ کي�ږدي  ستهمروليکي نو دا به ددي سره پدي کي 

څ�و پ�ه لپاره هلت�ه ولي�ږي تر ریانوني مشوقهغه د خپلو مسايلود . کينږدي ري ته غوږبپوليس دهغي خ
 .خپل ځان وژغوري  څنګه چه وکولی شیکي دا راتلونکی

⇓  
اي�د وش�ی پخپل�ه هرهغه څه چی ميرمنی ويلی پ�ه ښ�ه توګ�ه وليک�ی او دا چ�ی ل�دی ليکنوس�ره څ�ه ب

 .هغی ته يی پريږدی
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V .يزه درملنهه اډلی اوډل مرستندوی : 
 

 :مرستندوی ډلی 
ل�ه هغ�و کس�انو س�ره مرس�ته کول�و څخ�ه عب�ارت ده چ�ې د س�تونزو درلودل�و   د مرس�تندوی ډل�ی موخ�ه •

 : ترڅنګ د يوازيتوب احساس کوي او ددې امکانات ورته برابروي چې
 . کې کړيخپلې ستونزې له نورو سره شري ⇐
 . له يو بل څخه زده کړه وکړي ⇐
 . يتوب احساس ونه کړيداسې احساس ترالسه کړي چې د دی شان ستونځو درلودلو سره د يواځ ⇐

 
 :  د مشر رول د ډلی
 . مشر له مشاور څخه ډير د تسهيل کوونکي په توګه عمل کوي د ډلی •

پل�ه وٻ�ره او هيل�ې څرګن�دې غړو ته الرښوونه ک�وي ترڅ�و پ�ه آزاده توګ�ه خ تسهيل کوونکی دډلی ⇐
 . کړي

منځت�ه ک�ې داس�ې خون�دې او د ي�و ب�ل منل�و فض�ا را تسهيل کوونکی په فعال ډول کارکوي ترڅو په ډل�و •
 . يو بل د اعتماد احساس ترالسه کړيکړي چې پکې ګډون کوونکي پر

ګ�انو پ�ه اړه خب�رې ک�وي تس�هيل ک�وونکی دوې  خپل�و شخص�ي موض�وعک�وونکي دکله چې ګډون  ⇐
 . مالتړ ورڅخه کوي او د دوی نوي کړه وړه آزمويي هڅوي او

 . غړي د امکان تر حده خبرو اترو او متقابل عمل ته هڅوي تسهيل کوونکی دډلی ⇐
خب�رو ات�رو او هغ�و نظرون�و ت�ه هڅ�وي چ�ې د  غ�ړي آزادو اوني�غ پ�ه نيغ�ه ونکی د ډل�یتسهيل ک�و ⇐

 . بحث کولو سبب کيږي

ٻږي چې نور غړي يا ګ�ډون ک�وونکي ک�والی ش�ي پک�ې ته ويل ک ډلی معموالً هغه ډلو مرستندوی ⇐
 . په بله نيټه ګډون وکړي

 . ډول هره اونۍ په ټاکلي ځای کې فعاليت کوي هپه منظم دا ډله ⇐
 

 درملنه ډله ايزه
د ش�وي دي خ�و ک�ې څرګن� نډ او يو ځای کوي چې په مرس�تندوی ډل�یدرملنه هغه مسايل راغو يزهه اډل •

 . اوچتيږي يو ګام پکې ډير
 : درملنې موخه دا ده چې ه ايزید ډل •

 . و په له منځه وړلو کې مرسته وکړياړوند ستونځله ګډون کوونکو سره د احساساتو ⇐
 . ګډون کوونکي شخصي ودې او پراختيا ته وهڅوي ⇐

 .تړلې بڼه لري د ډله ايزی درملنې ډلی •
 . ځلې کتنه کوي ۱۰ – ۸يو شانته ګډون کوونکي په منظمه توګه يو بل سره  ⇐
 . يو څرګند پيل او پای لري دا ډلی ⇐

 . درملنه کې مسايل ډٻر شخصي بڼه لري او بايد ډٻر مخفي او پټ واوسي ډله ايزه •
 . په شان روزل شوي وي ينومشاور ومشران بايد دروانی ټولنيز د ډلو •

 

تشخيص کړي او بدلون ې ځپه ټوليز ډول دا نه غواړي چې د کوم ګډون کوونکي شخصي ستون مرستندوی ډلی •

 . ورکړي

د شخصي او فردي پوهې د زياتيدو په مرسته به ګډون کوونکي پدې توانٻږي چې پخپله د شخصي ستونزو مخه ونيسي  •

    

 .شي ډيرد غړو مسوليت  ډلید غړو اتکا کمه شي او د  ډلیددې کار موخه دا ده چې پر تسهيل کوونکي باندې د  •
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 :کار ټوليزې ګټې د ډله ايز
ې دډل�ه اي�ز ک�ار پ�ه مرس�ته نځکوي ترڅو د اړيکو اړون�د س�تو يتونوپامکار پر فردي متقابلو فعال ډله ايز •

 . وارې کړيه
ک�ار ک�ې ن�ور ګ�ډون ک�وونکي د خپ�ل ژون�د تجرب�و ل�ه مخ�ې ي�و ب�ل س�ره مرس�ته ک�وي او د  په ډل�ه اي�ز •

 . ستونځو په اړه نظرونه وړاندې کوي
غ�ړي ک�والی  ل�ی ډل�یپه ټولنيزو شرايطو کې د مسايلو څيړل رښتينی ژوند منعکسوي دا ځکه چ�ې د ب •

 .ګون ښکاره کړيشي دې کار ته غبر
ک��ار ګ��ډون کوونک��و ت��ه ددې زمين��ه براب��روي چ��ې ه��م خپ��ل او ه��م د ن��ورو ټ��ولنيزی وړتي��اوی  ډل��ه اي��ز •

 . وګوري او څرګند يې کړي
کار ګډون کوونکو ته ددې زمينه برابروي چې هم له فعال ګډون او ه�م ل�ه لي�دو کت�و څخ�ه ګټ�ه  ډله ايز •

 . واخلي
برابروي چې په چټکتيا سره د ي�و ک�س اندٻښ�نو، مس�ايلو او  کار ګډون کوونکو ته ددې فرصت ډله ايز •

 . ستونځو په اړه هم نظر وړاندې کړي او هم نظر ترالسه کړي
په مرس�تندويه او پ�ټ چ�اپٻلایر ک�ې د شخص�ي مس�ايلو پ�ه اړه ک�ارکولو او ل�ه   درملنې غړي دډله ايزی •

 . نورو سره پدې باب مرسته کولو څخه ګټه اخلي
 : ترسره کيږي  کار څرنګه ډله ايز •

. کار غړي خپل شخصي ستونځمن مسايل چې ورسره مخامخ دي له نورو سره شريکوي دډله ايز ⇐
يو تن ګډون کوونکی چې د هغو مسايلو په اړه خبرې کوي چې په تيره اون�ۍ ک�ې ورس�ره مخ�امخ 

 . وو
 ګډون کوونکی کوالی شي چ�ې د تي�رو غون�ډو پ�ه اړه خپ�ل احساس�ات او مفک�ورې ل�ه ن�ورو س�ره ⇐

د  د ن�ورو ګ�ډون کوونک�و ي�ا ه�م د ډل�ی شريکې کړي او له هغو مس�ايلو س�ره اړيک�ه ورک�ړي چ�ې
 . مشر لخوا څرګند شوی دي

نور ګډون ک�وونکي ک�والی ش�ي چ�ې د ګ�ډون کوونک�و څرګن�دونو پ�ه اړه غبرګ�ون ښ�کاره ک�ړي،  ⇐
خپ�ل پ�رې وک�ړي او ي�ا د خب�رو پ�ه پ�ای ک�ې  ړي، ويې هڅ�وي، مالت�ړ او ي�ا نيوک�هنظر وړاندې ک

 . احساسات او مفکورې څرګندې کړي
 
 
 

 
 : د ګروپ د مشر مهارتونه

 . د ګروپ مشر بايد هغومره مهارتونه ولري لکه چې يوروانی ټولنيز مشاور يې لري •
د اوريدنې فعالی وړتيا ته بايد ډٻره پاملرنه وشي لک�ه څنګ�ه چ�ې ي�و مش�اور د موض�وع محتوي�ات  ⇐

و پ��ه غ��ږ ک��ې بدلونون��ه يادداش��ت ک��وي او ي��ا احساس��اتی ترالس��ه ک��وي، پ��ه څرګن��دونو ک��ې اش��ارو ا
 . پيغامونه تر خپل اغٻزې الندې راولي

 .  څرګندول، انعکاس ورکول او خالصه کول ډٻر مهم دي  •
مشر بايد ډاډ ترالسه کړي چې ټول غړي حاضر دي، موضوع ته پاملرنه ک�وي، غ�ږ اوري  دډلی ⇐

 . او يو بل پٻژني
 . ګډون کوونکو ته د منلو وړ ويد مشر پيغام بايد ټولو  ډلید ⇐

 . ته پاملرنه وشي) ټولو غړو( تل بايد بشپړه ډلی •
 . کار پر قواعدو پوه شي دډلی مشر بايد د ښه ډله ايز •

 

د ګانې ټاکل کېږي چې  هغه موضوع خود مشر لخوا نه ټاکل کيږي  ډلیګانې د موضوعد بحث لپاره  ⇐

 . ګانې واوسي د غړو اندٻښنې کيداې شي دا موضوع ډلیغړي يې څرګندوي او يا هم د  ډلی
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 : مشر او غړو لپاره د ځينو قواعدو لنډيز د ډلی
 .  هڅه وکړی چې کار پر ټاکلي وخت پيل او پای ته ورسوی •
 . وي، په څرګند ډول خبرې وکړی هم پرانيستی مرستندويه ډله چٻرې د درملنې تړلې ډله او ياکه  •
 :  قواعد رامنځته کړی چې څرګند او جبري اړخ لري په پيل کې تل ځينې هغه بنسټيز  •

 .بشپړه راز ساتنه  ⇐
 .صادق اوسيدل ⇐
 .بې قضاوت اوسيدل ⇐

 ړي او د په څٻر پيل کړی ترڅو هر يو خپل احساسات څرګند ک پاملرنه وکړی چې ډله ايزکاردکړی •
 .  غونډې په پای کې يې تاسې هم تکرار کړی •
ټ�ول غ�ړي پ�ه ي�وه ټ�وليز  ونزو د تشخيص�ولو پ�ه وخ�ت ک�ې دډل�یپاملرنه وکړی چې د ي�وه غ�ړي د س�ت •

 . خپګان کې ښکيل نشي
 . سره پای ته ورسوی هڅه وکړی چې ډله ايز کار د څرګند شوو مسايلو په لنډولو •

 
 
 
 

له تاسو سره خبرې ونګ�ړي بلک�ې ل�ه ن�ورو ګ�ډون کوونک�و س�ره  ېډون کوونکي وهڅوي ترڅو يواځګ •
 . هم خبرې ولري

 . غونډه ګډون کوونکو ته د غوږ نيولو او مشاهدې او وخت ته په کتو سره جوړه کړیډله ايزه  •
 . ته بٻرته راوګرځی) دلته او اوس(هڅه وکړی چې تل دې ټکو  •

 : ددې کار معنې دا ده ترڅو وپوښتی چې ⇐
 او لريدا پيښه نن څه تړغړو سره  دډلی. 
 نګه وينيد ننې ژوند سره ددې پيښې تړاو څ نور کسان . 
  لدې کار څخه څه شې زده کړل شول؟ 
 ته ښه د حل الره پيدا کړي؟  ونګه  بٻالبٻل کړه وړه کوالی شي  ستونځڅ 

 : دغړو رښتينی ژوند وڅٻړی هڅه وکړی چې د ډلی ⇐
 ٻښ شول؟ اوسمهال څه پٻښٻږي او په تٻره اونۍ کې څه پ 
 غون��ډې څخ��ه  ګ��ډون کوونک��و لخ��وا وروس��ته ل��ه ډل��ه اي��زیچ��ې د  آي��ا داس��ې اغٻ��زې ش��ته دی

 څرګندې شوې وي؟ 
 

 : راز ساتنه
 ده چ�ې پ�ه ه�ره ډل�ه اي�زه د مش�ر ي�ا مش�اور لپ�اره ډٻ�ره اړين�ه څنګه چې پورته يادون�ه وش�وه دډل�یلکه  •

 . پټې او مخفي وساتل شي غونډه کې ګډون کوونکو ته يادونه وکړي چې د غونډې خبرې بايد
 . د راز ساتنې اعتماد کيدای شي په بې توجه يې او ناسمو شايعاتو له منځه والړ شي •

غړي بايد پدې اړه بحث او خب�رې ات�رې  د غونډې خبرې پټې نه وي نو دډلیکه چٻرې راز او يا  ⇐
 . وکړي، که چٻرې ددې غړي سره خبرو اترو ته ادامه ورکوالی شي

ات ورکړي ن�و په اړه د خپلې کورنۍ غړو ته معلوم وونکي غواړي چې د خپلی ډلیګډون ک که چٻرې •
ې د خپلو زده کړو په اړه معلومات ورکړي، دوی اجازه نل�ري چ�ې د ګ�ډون دوی کوالی شي چې يواځ

 . کوونکو شخصي خبرې له نورو سره شريکې کړي
غ�ړي  همداراز د ډل�ی. امنځته کړيواعد رغړي بايد د راز او معلوماتو د ساتنې په اړه څرګند ق د ډلی •

اړ دي چې په قصدي او غير قصدي ډول د دې قواعد تر پښو الن�دې کول�و د پ�ايلو پ�ه اړه ي�و ب�ل س�ره 
 . موافقه وکړي

 
 

په وخت  لنډولود غونډې تر ټولو ښه پای هغه تشويقي پيغام دی چې يا د ګډون کوونکو لخوا او يا هم د غونډې د 

 .  ې د غونډې د مشر لخوا څرګنديږيک
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 : څرنګه ګروپي غونډه پيل کړو
 . يې په فکر کې لري غه شيبهګډون کوونکي خپل احساس او هغه څه څرګندوي چې هماپه پيل کې هر •

و ته دې دا څرګنده شي چې دوی بايد خپل احساس او فکر په دوو يا دريو جمل�و ک�ې ګډون کوونک ⇐
 .  څرګند کړي

احساساتو څخه يو هغه احس�اس وټ�اکی مشر کوالی شي چې د ګډون کوونکو لخوا د څرګند شوو  دډلی •
ګډون کوونکو څرګند کړي وي او يا ګډون کوونکی ي�ې ډٻ�ر ت�ر اغٻ�زې الن�دې  چې له دوو څخه ډيرو

 . وستی ويرا
 .  مشر بايد غونډې ته د موضوع په ټاکلو کې د ګډون کوونکو موافقه ترالسه کړي د ډلی ⇐

 . ګډون کوونکي يو بل سره هغه څه شريکوي چې په وروستې غونډه کې يې تمرين او زده کړي وو •
واروي چ�ې دوی غ�وره وړو پ�ه وړان�دې س�تونځې ه�همداراز ګډون کوونکي د هغه چلن�د او ک�ړو  ⇐

 . کړی دی
ته څه شی ن�ا څرګن�د پ�اتې ن�ه دي او ي�ا د وروس�تې غون�ډې پ�ه اړه ډاډ ترالسه کړی چې ګډون کوونکو •

 . څه ويل نه غواړي
 : الندې ټکو څخه د غونډې په پيل کې ګټه اخيستل کيږي •

  تاسې هر يو نن څه احساس کوی؟ 
 �ه ژون�د د هغه څه په اړه فکر وکړی چې د وروستې غون�ډې څخ�ه ت�ر ن�ن ورځ�ې پ�ورې ستاس�و پ

ب�ل س�ره  ل�هک�ې ي�ې يو دپ�ام وړ څ�ه ش�ته چ�ې تاس�ې غ�واړی پ�ه ډل�هآي�ا داس�ې . کې پٻښ ش�وي دي
 شريک کړي؟ 

 ته راشی څه فکر او احساس مو درلود؟  مخکې لدې چې دې ډلی 
 

 : غونډه پای ته ورسوو څنګه ډله ايزه
 . مشر له غونډې څخه د ګډون کوونکو زده کړې تر څٻړنې الندې نيسي د ډلی •

 .  ورکړو ړينه ده چې د نورو کسانو ستونځو ته له خپلو ستونځو سره اړيکهداا ⇐
ګډون کوونکي يو بل ته تشويقي نظرونه ورکوي په ځانګړي ډول هغو برخ�و ک�ې چ�ې دوی پرمخت�ګ  •

 . کړی دی
 .ګانو په اړه خبرې اترې وکړی د راتلونکې غونډې د موضوع •
 . ې وکړید راتلونکې غونډې د کورنۍ دندې په اړه خبرې اتر •

  تاسو څه شي ډٻره اغٻزه کړې ده او څه شی مو زده کړل؟   په 
 ځان کې رامنځته کړی؟  چی په نګه بدلونونه غواړیتر راتلونکې غونډې پورې څ 
  آيا غواړی چې له خپلو زده کړو څخه په راتلونکې غونډه کې څه ترسره کړی؟ 
 کې داسې څه شته؟   دې ډلهآيا د نن ورځې پ 

 
 : کې په پرله پسې توګه کار وکړو څنګه په ډله

ې پرت�ه ل�دې السه کړي چې ګډون کوونکي په کړی کې يوش�انته کيس�ې او س�تونځمشر بايد ډاډ تر دډلی •
ک�ې  څه ش�ی پ�ه اړه بح�ث وش�و او پ�ه ډل�ه چې دا په پام کې ونيسی چې مخکې څه شی څرګند شول، د

 . څه شی زده کړل شول، تکرار نه کړي
نګه ي�و ب�ل ت�ه نظ�ر ورک�ړي ترسره کړي ترڅو پدې پوه شي چې څ او تمرينګډون کوونکي بايد مشق  •

 . او نظر ترالسه کړي
کولو لپاره ځينې فعاليتونه د ټولې غونډې لپاره ګټه لري چې ورپس�ې تاس�ې  ځينې وخت د ستړتيا دلری •

 . بايد پدې پوه شی چې هر ګډون کوونکي څه احساس درلود او په کومو برخو کې يې ګټه درلودله
 : کار پای ته ورسوو څنګه ډله ايز

 . مشر بايد د وروستې غونډې نٻټه مخکې له مخکې ګډون کوونکو ته اعالن کړي دډلی •
 ؟ کې د غړيتوب ګټې څه شی وه کوونکو څه شی زده کړل او پدې ډلهبياکتنه چې ګډون  •
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 . د ګډون کوونکوليږل د اړتيا په وخت کې نورو ته •
 ډولس�وکه   ډي�ر او ښ�يګڼی کي�دای ش�ی پ�ه ه ي�اد ول�ری چ�ی بدلونون�هپ�ګ�ډون ک�وونکی بايد :  ښتايادد •

ک�ې د غړيت�وب ترالس�ه ک�ول د دوی ژون�د ت�ه پ�ه چټک�ې  په ډل�ه.  کارته اړتيا لری اوپرله پسیترالسه 
داس�ې  پ�ه ډل�وکی. ه غاړه واخليهر ګډون کوونکی بايد د خپل ژوند مسوليت پ. سره بدلونه نه ورکوي

 . اغٻزې امکان شته دی دې کار ددي چې ه شڅرګند
⇓ 

 
 

 
 

 : درملنه کې د ودې او پرمختګ پړاونه په ډله ايزی
 : درملنه کې کٻدای شي چې د ودې او پرمختګ بٻالبٻل پړاونه ترسره شي ډله ايزه •

 پ�ه ډل�ه . ې اړينی ن�ه ښ�کاريمعموالُ د غونډې په پيل کې د ګډون کوونکو ترمنځ خبرې اترې ډٻر
 . دپيژندلووړندیډٻر شخصي احساسات. ويرتيا نکې د غړو ترمنځ نږدی ملګ

  ش�وی واقع�ی پ�ه څيرڅرګن�دوی چ�ی اوس پ�ه تٻ�رې ګډون کوونکي خپل احساسات اوتجربی ديوی
  .هغه پوری هيڅ اړيکه نلری

 څرګن�دوي، پ�ه اړه ي�ې خب�رې ک�وي او د خپل�و کي خپ�ل احساس�ات او شخص�ي مفه�وم ګډون ک�وون
 . شخصي احساساتو په توګه يې پٻژني

 رد شوو احساساتو پٻژندل پيلوي او ځان ورباندې پوه کوين کوونکي دګډو . 
 د خپلو تجربو او د بل کس مفاهيمو او د منلو وړ رسمي مفاهيمو ترمنځ اختالف  . 
 ونه تر بحثالندی کيږیددې کار څخه رامنځته شوې مخالفت . 
  ټينګه کړی اړيهد خپلو احساساتو په بنسټ له نوروسره ګډون کوونکي دا خطر مني چې . 
 احساس�ات د  ګ�ډون کوونک�و ت�ه رد ش�وی. و پيل کويګډون کوونکي د خپلو احساساتو په څرګندول

 . پوهيدو او درک وړ ګرځي
 

VI23B .دوامدر منځکړيتوب 
 
 ینيو د ځان وژنې مخ. 1

خو نور خلک بي�ا پ�ه چټک�ې س�ره د ځ�ان . ژوند يې کړی دی پوره ډٻر خلک ځينې وخت ددې احساس کوي چې
ځين�ې . نې پٻښې په اړه د غبرګون په پايله کې دې کار ته مخ�ه ک�ويپه فکر کې کيږي او معموالً د خواشيوژنې 

اروغۍ او په ژوند ک�ې د س�ختو خلک د ځان وژنې دوامداره مفکورې او پالنونه لري خو نور بيا د دماغي ننور
 . و له امله دا کار کويستونځ

⇓ 
 
 

 
  .د سړي ژوند پای ته رسوي :ځان وژنه •
هغ�و ک�ړو وړو ت�ه وي�ل کٻ�ږي چ�ې د ځ�ان وژن�ې قص�د ل�ري، خ�و وژونک�ې پايل�ه : د ځان وژنې هڅ�ې •

 . نلري
 . د ځان وژنې تصور او مفکورې ګڼل کٻږي: مفکوره  د ځانې وژنې •
هغه قدصدي عمل ته وي�ل کي�ږي چ�ې د ټپ�ي کي�دو الم�ل کي�ږي خ�و د ځ�ان : قصداُ ځان ته زيان رسول •

 . وژنې قصد نلري
 
 

غړي پدې پوهٻږي چې که چٻرې دوې نورو مرستو ته اړتيا لري دوی تل کولی شي  ډلیډاډ ترالسه کړی چې د •

 .  چې روغتيايي مرکز ته بيرته مراجعه وکړی

ي د ځان وژنې هڅې ځان ته  زيان رسول ګڼل کيږي خو ځان ته زيان رسونې  ټولې د ځان وژنې هڅې نه ش •

 .کيدای
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 :غي ناروغيو کې ځان وژنه امکان لريالندې دما
د خپګان له امله کيدای شي چې ناروغ د ب�ې وزل�ۍ او . د ځان وژنې ډٻر مهم سبب ګڼل کيږي :خپګان •

 .خواشينۍ احساس وکړي، ژوند سره مينه له السه ورکړي او راتلونکې ته ناهيلې واوسي
حال کې چ�ې اکث�ره خل�ک ل�ه الکول�و په داسې  :او مخدره توکو څخه ناوړه ګټه کاراخيستنه له الکولو •

چې ښه احساس ولري خو برعکس دوی پدې کار بد احس�اس  مخدره توکو څخه ددې لپاره کاراخلیاو 
 . ترالسه کوي

 :ېاوږدمهاله روغتيايي ستونځ •
ن�اروغۍ ) Mania(او ماني�ا ) Psychosis(هغ�ه کس�ان چ�ې د س�ايکوزيس  :سختې دماغي ناروغۍ  •

 . دي چې ځان ووژني لري هم ددې خطر سره مخامخ
 : نور عوامل

دونه، فقر، د آبرو او شرم مسايل، راتلونکې ته ناهيلي، د هغه چا له الس�ه ټولنيز فشارونه لکه جبري و •
 . ورکول چې مينه ورسره لري

⇓ 
 !مهمه برخه

 
 
 
 

 
 : که چٻرې پدې پوه شی چې کوم کس د ځان وژنې قصد لري الندې پوښتنې په آرام ډول ترې وپوښتي

 آيا تاسې فکر کوی چې ژوند ارزښت نلري؟  •
 آيا مرګ غوره ګڼی؟  •
 آيا د خپل ځان د وژنې فکر مو کړی دی؟  •
 آيا کله مو هڅه کړی چې ځان ووژنی او يا د ځان وژنې پالن لری؟  •
 . پخوانی هڅې د ځان وژنې خطر زياتوي. د ځان وژنې پخوانی هڅې مو څرګندې کړی •

 
 : د ځان وژنې ترسره شوې هڅې

 : ندې پوښتنې له هغه کس څخه وپوښتی چې د ځان وژنې هڅې يې کړې ديال
 څه پٻښ شوي دي؟ آيا تاسو غوښتل چې ژوند پای ته ورسوې؟ ولې؟  •
آيا ددې کار پالن مو درلود؟ څومره موده کيږې چې ددې کار پالن لري؟ آيا تاس�و د خپ�ل پ�الن پ�ه اړه  •

 له کوم چا سره مشوره کړی ده؟ 
 . وي هوښيارۍ نيول کيږي او له نورو پټ ساتل کٻږي ډٻر خطرناکهيې په هغه هڅې چې پالن  ⇐

 اوس څه ډول احساس کوې؟  •
 . ډٻر کسان پدې کار سره د آرامۍ احساس کوي چې ددوی هڅه د مړينې سبب نه کيږي ⇐
 . هغه کسان چې د آرامۍ احساس نه کوي نو ددې احتمال شته چې دا کار بيا تکرار کړي ⇐

دا (م�و د خپګ�ان احس�اس ک��ړی دی؟ آي�ا ل�ه ژون�د س��ره م�و مين�ه کم�ه ش��وی ده؟  آي�ا پ�دې وروس�تيو ک��ې •
 )پوښتنې ددې لپاره وپوښتې چې د ناروغ خپګان کشف کړی

دليلونه څه ش�ی دي؟ دا ي�وه مهم�ه طريق�ه ده ترڅ�و ن�اروغ پ�ه خپ�ل ژون�د ک�ې د ښ�و دپرمخ بيولوژوند د •
دا د . ن�يوړه وي چ�ې ه�ر ش�ی منف�ي ويد ځين�و خلک�و د خپګ�ان کچ�ه ډٻ�ره ل�. شيانو په اړه فکر وک�ړي

 . دوی د ناروغۍ جديت څرګندوی
 

که چيرې ناروغ يا مراجعه کوونکی ډٻر غمجن يا ناهيلې وي او يا هم د ځان وژنې مفکوره يا قصد څرګند کړي  •

دا به ستره تيروتنه وي که چٻرې وويل شي چې .  واره کړیهه ځنو تاسې بايد په ډٻرې بٻدارۍ سره د ناروغ ستون

 . هدا موضوع پرته له ويرې او احساساتی د
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 د ځان وژنې د نورو هڅو د احتمال په اړه قضاوت کول
هغ�ه عوام�ل چ�ې تاس�ې د . ي که نهيا يو کس به بيا د ځان وژنې هڅه کوده چې آ ددې کار وړاند وينه ستونځمنه

 :  ډول ديځان وژنې تکراري هڅو له امله خواشينې کوي په الندې 
جدي پالن شوې هڅه چې له نورو پټه وي او ل�ه خطرن�اکې طريق�ې څخ�ه پک�ې ګټ�ه اخيس�تل ش�وې يوه  •

 . وي
 .د ځان وژنې دوامداره مفکورې •
 .راتلونکې ته ناهيلي •
 .د شديد خپګان نښې نښانې •
 .په ژوند کې د سختو ستونزو او زيانونو نښې نښانې •
 .مالتړ کمښت د ټولنيز •
 .او سختې فزيکي ناروغۍ نهد الکولو ناوړه کارو •
 .د ځان وژنې پخوانۍ هڅې •
 .د ځان وژونکې د عمر زياتوالی •

 
 : دې کار ته ادامه ورکړو نګهڅ
اوني�و پ�ورې ب�ه ل�ه  ۴په لومړي ګام کې وخت ترالسه او له ناروغ س�ره ه�وکړه ي�ا ق�رارداد وک�ړی چ�ې ت�ر .  ۱

ر ک�وی ترڅ�و تاس�ی پ�دې ې تاسې به پ�ه ګ�ډه ک�اناروغ ته ووايی چ. ځان وژنې ډډه کوي او يو ځای به کار کوی
وارٻږي، دا ک�ار ددې الم�ل کي�ږي چ�ې د ې ي�ې ه�نوموړي احساس س�مون کي�ږي او س�تونځ نګه دپوه شی چې څ

 . نوموړي د ځان وژنې مفکوره کمه شي
 . وروسته له هوکړې څخه له ناروغ سره په ګډه دا وڅيړی چې د ځان کومه برخه غواړي له منځه يوسي. ۲

بٻالبٻ��ل حالتون��ه ل��ري ترڅ��و ) Ego-states(هغ��ې مفک��ورې څخ��ه ګټ��ه واخل��ی چ��ې د ع��زت نف��سل��ه  ⇐
ري او مراجعه کوونکي ته وښيي چې د ده د بدن غړي ښايي وغواړي چ�ې ژون�دې واوس�ي، پ�الن ول�

ښايي تاسې پدې پوه شی چې د مراجعه کوونکي د بدن ځين�ې غ�ړي . له ژوندې پاتې کيدلوخوندواخلی
 . ړي ماشومان وويني او په سهار کې د لمر وړانګې ووينيغواړي چې د نومو

ه او نيوکې تشخيص کړی او په اړه يې ګډه کار وکړی خو ډاډ ترالسه کړی چ�ې تاس�ې د ناروغ عمده ستونځ. ۳
 . که اړتيا وي هوکړه يا د قرارداد موده اوږده کړي.  تل د نوموړي د ځان وژنې له پراختيا څخه خبر ياست

 . ترڅو ذهني روغتيايي حالت يی وڅيړي ډاکټر ته وليږیناروغ طبي . ۴
که چٻرې تاسې فکر ک�وی چ�ې ن�اروغ ځ�ان ت�ه د زي�ان رس�ولو ل�ه خط�ر س�ره مخ�امخ دی ن�و د نوم�وړي ل�ه . ۵

 . ږديخپلوانو څخه وغواړي چې ناروغ يواځې پرې ن
 

 د ځان وژنې د خطر ارزونه 
 .  ناروغ د ځان وژنې له خطر سره مخامخ دی الندې ارزونه پدې پوهيدو ته زمينه برابروي چې آيا •
  !د ارزونې الندې پوښتنې بشپړې کړيناروغ دې د غونډې په پيل کې  •

 د ځان وژنې د خطر ارزونه
 : په تٻره مياشت کې •
• C1 .راضی ياست او يا د مرګ هيله مو درلوده؟  هآيا تاسو فکر کاوو چې له ژوند 
 )۱(نه            هو    •
• C2 .ښتل چې ځان ته زيان ورسوی؟ آيا تاسو غو 
 )۲(نه            هو    •
• C3 . آيا تاسو د ځان وژنې په اړه فکر درلود؟ 
 )۶(نه            هو    •
• C4 . آيا تاسو د ځان وژنې پالن درلود؟ 
 )۱۰(نه            هو    •
• C5 . آيا تاسو د ځان وژنې هڅه وکړه؟ 
 )۱۰(نه            هو    •
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 : په خپل ژوند کې •
• C6.  آيا تاسو کله د ځان وژنې هڅه کړې ده؟ 
 )۴(نه            هو    •
• ....................................................................................................................

.......... 
 دی؟ ) هو(آيا د پورتنيو پوښتنو لږ تر لږه يوځواب  •
 )C1- C2(، د پوښتنې د ځوابونو نمرې جمع کړی وي) هو(که چٻرې ځواب  •
 : په هو چک شوی او د ځان وژنې سطح د الندې په څٻر وټاکی................. •
 : د ځان وژنې اوسنی خطر •
 هټيټه سطح= نمرې ۵ -۱ •
 همنځنې سطح= نمرې ۹ -۶ •
 ه سطحهلوړ= نمرې ۱۰ •

 
 
 
 : ېد خوب ستونځ )۲
 

دا حال�ت ن��اکراری ګڼ��ل . (ې وي�ل کي��ږيه پاڅي��دلو ت�ه د خ��وب س��تونځۍ ل��ه خوب�پ�ه س��ختۍ وي�ده کي��دل او پ�ه س��خت

و س�بب کي�ږي لک�ه د احساس��اتو د ب�ې خ��وبۍ  او د خ�وب د ن�ورو س�تونځځين�ې عوام�ل موج�ود دي چ�ې ). کي�ږي

ي�ا امي�دواري،  چ�اغي   Pregnancyناروغي،  Menopauseې، د روغتيايي ستونځ(ار، فزيکي روغتيا فش

شورماشور، رڼا، تودوخه، د (، حتې د ژوند چاپيلایر )د کار زياتوالی، سفرته تلل(ې ، د ژوند چار)او داسې نور

 )خوب ځای

 
 :دبی خوبی عمده عوامل 

د کار، ښوونځي، مالي مسايلو، روغتيا او کورنۍ په اړه اندٻښنې کوالی شي چې ماغ�ذه  :ورځنی فشار •
 . ډٻر فعال وساتي او ددې المل شي چې سړی آراميدو ته پرينږدي

 .  ورځنې اندٻښنې او اړوند ناروغۍ ښايي ماغذه فعال وساتي ترڅو شخص ژر ويده شي :اندٻښنې •
دا . ې ل�ريوي او ي�ا ه�م پ�ه خ�وب کول�و ک�ې س�تونځک� ډٻ�ر خ�وبهغه کسان چې خپګان لري يا :خپګان •

کسان ښايي د شپي په پيل کې ښه خوب وکړي خو د سهار لخوا ډٻر وختې له خوب�ه پ�اڅي او بي�ا نش�ي 
 . کٻدای ويده

ي��ا مفص��لونو پاړس��وب، د مع��دې  س��بب کي��ږي لک��ه د بن��دونو وواو خ��وږ ون��ود درد هغ��ه ن��اروغۍ چ��ې •
 . ې او داسې نورستونځ

لکه د خپګان ضدر درمل، د لوړ فشار درمل او د كورتيكواس�تروئيد درم�ل خ�وب ک�ې ب�ې  ځينې درمل •
 . نظمي رامنځته کوي

 .ستنهاره د خوب له درمل څخه کاراخيد اوږدې مودې لپ •
 
 نګه خوب کې سمون راولو؟ څ

 . په منظمه توګه د خوب کولو طريقه له خوب کولو څخه وروسته سړی آرام ساتي •
که چٻرې تاسو مخکې لدې چې ستړي واوسی ويده شی، نو د سهار لخوا ډٻر غواړی تر ناوخته خوب  •

 . وکړی چې دا کار ستاسو د راتلونکې شپې په خوب اغٻزه کوالی شي
 . وب کولو منظمې طريقو رامنځته کول مهم دیځکه د ښه خ •
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 د منظمو ورځنيو فعاليتونو تنظيمول
 . هغه وخت خوب وکړی چې په رښتيا د ستړيا احساس کوی •
 . دا هغه څه دي چې تاسو ويښ ساتي. او ټلويزيون مه وينی مکوی د خوب په ځای کې لوستل •
ه ځين�ې و ځان آرام کړی او يا تر هغ�ه وخت�دقيقو کې نه ويده کيږي نو پاڅيږی ا ۲۰که چيرې تاسو په  •

 . ړيا احساس وکړی او ورپسې د خوب ځای ته والړ شیحرکتونه ترسره کړی چې د ست
 . که چٻرې تاسو د ډٻر وخت لپاره ويښ پاتې کيږي نو دې طريقې ته ادامه ورکړي •
وب م�ه ت�ر ناوخت�ه خ�). س�اعت عي�ار ک�ړی(هڅه وکړی چې سهار په يوه وخت ک�ې ل�ه خوب�ه پ�اڅيږی  •

تاس�و اړتي�ا ل�ری چ�ې دا . ې رامنځت�ه ک�ويتلونکې شپی په خوب ک�ې س�تونځراد ستاسی کوی ځکه چې
 . پروګرام د څو اونيو لپاره تعقيب کړی ترڅو د منظم خوب کولو طريقه ځان ته جوړه کړی

ک��ه چٻ��رې تاس��ې ډٻ��ر س��تړي واوس��ی ن��و . د ورځ��ې لخ��وا د لن��ډې م��ودې خ��وب کول��و څخ��ه ډډه وک��ړی •
 . غرمې د لنډې مودې لپاره ويده شی چې دا کار ګټه هم لريوروسته له 

 
 :د خوب مرستې

آيا دخوب ځای مو سم دی؟ آي�ا د ک�وټې تودوخ�ه او رڼ�ا مناس�به . خپل د خوب طريقې ته پاملرنه وکړی •
ده؟  آيا د خوب ځای کې تازه هوا شته ده؟ که چٻرې شورماشور ددې سبب کٻږي چې تاسې په آس�انۍ 

 . غوږونه په اړوند وسيلې پټ کړيسره ويښ شی نو 
و پ�ه اړه فک�ر ې په اړه فک�ر وک�ړی، ورپس�ې د س�تونځماښام په يوه  مناسب ځای کې کښينی او د ورځ •

و په ماښام کې د فعاليتونو لستول به ستاسو سره مرسته وکړي ترڅ. وکړی او راتلونکې ګام مو وليکی
 . و تمرکز ونه کړید ويده کيدو په وخت کې پر ستونځ

 . له هر ډول پٻچلي کار اوفعاليت څخه ډډه وکړی. څه وکړی چې لږ څه ناوخته ويده شیه •
يوې مودې دو کې ښکيل وي نو وخت ستاسو ماغذه په ورځنيو ستونځ که چيرې بيا هم د دويده کيدو په •

 . لپاره راډيو ته غوږ نيول ښايي ستاسو فکر بدل کړي
. په کراره او ژوره توګ�ه ت�نفس وک�ړي. مرين کړیمخکې لدې چې ويده شی د خوب اړوند تخنيکونه ت •

قص�داً پ�ه نوب�ت خپل�و . د څلورو ثانيو لپاره ت�نفس دنن�ه وس�اتی او د څل�ورو ث�انيو لپ�اره ت�نفس م�ه اخل�ی
خ�وب دد پښې له ګوتې څخ�ه ي�ې پي�ل ک�ړی او ي�ا . عضالت تر فشار راندې راولی او بيا يې آرام کړی

 . هغه تمرين ترسره کړی چې زده مو دی
 . شيدې کيدې شي خوب راوستلو کې مرسته وکړی) تودی(ګرمې  •
ړي ياست او ماغذه مو ناآرام وي نو په زور ځان مه وي�ده ک�وی، دا که چٻرې تاسې په فزيکي ډول ست •

پرځای يې هڅه وکړی چې س�ترګې پرانيس�تې  و اندٻښنې او عصبانيت نور هم ډير کړي خوکار به تاس
 . ن ته ووايی چې سترګې پټيدو ته پرينږديوساتی کله چې سترګې مو پټٻدې ځا

 . له ځان څخه لٻري کړی چې نه يې غواړی او تصور د آراموونکو کلمو په مرسته هغه مفکورې •
ک�ړی چ�ې پ�ه زړه پ�ورې او خوش�حالونکې  صحنه او طبيعي منظره ځان ته پ�ه ذه�ن ک�ی انځ�ورداسې  •

 . وي
 . څٻر اړوند فعاليت ترسره کړی که چٻرې د شپې په ترڅ کې له خوبه پاڅيږي نو د تل په •

 
 : ېجنسي ستونځ. ۳

 
 

ځک�ه جنس�ي مس�ايل . جنسي مسايل د نارينو او ښځينو ترمنځ د صميمي  اړيکو يو مهم او نږدې اړخ ګڼ�ل کي�ږي
ډٻ�ر خل�ک . په ژوند کې ډٻر شخصي او پټه بڼه لري چې په اړه يې په عمومي ډول ډٻر ک�م بح�ث ترس�ره کي�ږي

س�ره . لې جنسی اړيکې څه ش�ی دي او ډولون�ه او د س�تونځو عوام�ل ي�ې څ�ه ش�ی ديپدې نه پوهٻږي چې نورما
د جنسی ستونځو ځينو ح�التونو پ�ه   ٪ نارينو۳۱٪ ښځينو او ۴۳(لدې چې څٻړنو جنسي ستونځې عادي بللې دي 

ځک�ه د جنس�ي . له نيکه مرغ�ه چ�ې د جنس�ي س�تونځو اکث�ره واقع�ات د درملن�ې وړ دي). اړه راپور ورکړی دی
 .ٻښنو په اړه خبرې اترې مهمې دياند
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 :و سره د مقابلې په وخت کې څه شی باندې بايد پوه شوجنسي ستونځ
ې معموالً د ناخوښ�ه اړيک�و، ډٻ�ر فش�ار او ي�ا ي�و ب�ل څخ�ه د ل�وړ هيل�و درلودل�و پ�ه نتيج�ه ک�ې جنسي ستونځ •

 .  و سبب هم کيدای شيد ستونځرامنځته کيږي چې د نورو اړون
 . واړو کسانو ترمنځ خبرې اترې هم ترسره شيکيدای شي د دې د ⇐

غي��ر نورم��ال جنس��ي ) لک��ه، د ش��کرې ن��اروغي(اړه ل��ري  پوریفزيک��ي ن��اروغيو ځين�ې جنس��ي س��تونځې پ��ه •
 . مسايل د سختو دماغي ناروغيو له امله هم رامنځته کيدې شي

 . وګرځي و المل، اندٻښنې او له الکولو ناوړه کاراخيستنه هم  کيدای شی د جنسي ستونځخپګان •
 . اکثره جنسي ناروغۍ د جنسي مسايلو په اړه د پوهې نه لرلو په نتيجه کې رامنځته کيږي •

 . کړی ههڅه وکړي چې نارينه او ښيځينه پدې اړه وروزی او له جنسي مسايلو څخه يې باخبر ⇐
⇓ 

 
 : ېپه نارينو کې جنسي ستونځ

 جنسي کمزورتيا •
نو جنس�ی ال�ت چمت�و او نٻ�غ نش�ي ن�و جنس�ي که چٻرې د جنسي اړيکې په وخت کې د ن�اري    ⇐

 . اړيکه نشي ترسره کوالی
 له وخته مخکې انزال •

کله چې په جنسي اړيکه کې نارينه ډٻر ژر انزال کيږي نو نه نر او نه ښځه له جنسي اړيکې  ⇐
 .څخه خوند اخيستی شي

 د جنسي ستونزو عوامل
 فزيکي عوامل: الف

 ي ناروغۍ، د هورمونونو عدم توازند شکرې ناروغي، د زړه اړوند ناروغۍ، عصب •
 . لکه څنګه چې سړی جنسي کمزوری کوي له الکولو ناوړه کاراخيستنه •
 . د سګرټو څکول چې جنسي ارګانونو ته د وينې په ليږدولو اغٻزه کوي •
 .ځينې درمل لکه د خپګان ضد درمل او د لوړ فشار درمل •

 رواني عوامل: ب
نارينه د لومړي ځ�ل لپ�اره ل�ه ځ�انګړي ک�س س�ره اړيک�ه  جنسي فشار په ځانګړي توګه هغه وخت چې •

 . ټينګوي
 . نګه به سمه جنسي اړيکه ټينګه شيعصبانيت چې څ •
 . سخته مذهبي سابقه چې جنسي اړيکه ګناه ګڼي •
د نارينه د جنسي الت د اندازې په اړه ناسمه انګٻرن�ه، د مياش�تنې ع�ادت پ�ه دوره ک�ې د جنس�ي اړيک�ي  •

 . ټينګول
 . ا، پدې حالت کې له جنسي اړيکې خونداخيستنه ناشونې دهخپګان او ستړي •
 .کاري فشارونه •
 . عالقه ګي نه شتون ووينيکله چې نارينه د ښځې په . قه کميدلجنسي اړيکې سره عال •
 .ېد ښځی اوميړه د اړيکو ستونځ •

پدې اړه د دوی عمده شکايت کيدای شي . نه کوي شکايتو څخه ځد جنسي ستون هنريانې ښځې او نااکثره افغ •
 . واوسی) ستړيا(فزيکي 

هڅه وکړی چې له دوی . وی چې د خپلو جنسي مسايلو په اړه خبرې وکړي هدې ته مه اړاو ښځه  ينهران ⇐
په اړه ) ملګري(ي؟ د خپل پارټنر ړيکې څه ډول دپدې وروستيو کې ستاسو ا: څخه ساده پوښتنې وکړی لکه

 څه احساس کوی؟
تاسې بايد د خپلو مراجعينو هيلو ته درناوی ولری په ځانګړي ډول کله . راز ساتنه ډٻره مهمه ده :په ياد ولری •

 . ښځينه نه غواړي چې د ژوند ملګری يې له جنسي ستونزو خبر شي /چې يو نارينه
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 . د فشار الندې راتلل ترڅو اړيکه په سمه توګه ترسره شي •
⇓ 

 
 

 
 

 ېښځينو جنسي ستونځد 
 احساس يدلوسي اړيکې په وخت کې د خوږد جن •

دا خوږ هغه وخت د احساس کٻدو وړ دي چې د جنسي اړيکې پ�ه وخ�ت ک�ې د ښ�ځې جنس�ي ال�ت  ⇐
وچ وي او يا هم کله چې نارينه پرته لدې چې ښځه چمتو وي جنسي اړيکه ترسره کړي او ي�ا ه�م 

 . په زور دا کار ترسره کړي
 د جنسي اړيکې په اړه د عالقې کميدل •

 : و عواملستونځ ددې
 فزيکي عوامل:الف
 د جنسي ارګانونو ميکروبي کيدل •
 ټولنيز او رواني عوامل: ب
 د جنسي اړيکې ټينګولو په وړاندې د وٻرې فشار  •
 د جنسي مسايلو په اړه پريکړه کولو کې د کنټرول نه شتون •

څنګ�ه چ�ې  افغاني ټولنه کې معموالً ښځې پر خپل بدن او جنس�ي ژون�د ه�ومره کنټ�رول نل�ري لک�ه ⇐
 . خاوند يې لري

ښځه ښايی ونشي کوالی چې ووايي چې څه وخ�ت جنس�ي اړيک�ه ترس�ره ک�ړي، ښ�ځه هغ�ه وخ�ت  ⇐
 . جنسي اړيکه ترسره کوي چې خاوند يې غواړي

دې سبب کيږي چ�ې او يا نور خواشينونکي جنسي مسايل د ماشومانو څخه ناوړه جنسي ګته اخيستنه له •
 . ې رامنځته کړيستونځجنسي اړيکو څخه خوند اخيستنه کې 

 :همجنس بازي
 . س بازي ويل کيږيند نارينه او نارينه او د ښځينه او ښځينه ترمنځ جنسي اړيکو ته همج •
ې ٻ�رو برخ�و ک�ې دا ک�ار د دم�اغي س�تونځدا ډول جنسي اړيکو په اړه ډٻر نظرونه شتون ل�ري او پ�ه ډ •

 . حتی جرمي عمل په توګه ليدل شوی دی
بازانو درملنه لکه څنګه چې د نارينه او ښځينه ترمنځ جنس�ي اړيک�و درملن�ه  دا مهمه ده چې د همجنس •

 . کيږي، ترسره شي خو که همجنس بازي ذهني روغتيايي ستونزه نه وي
هغ��ه س��تونزې چ��ې د ن��ر او ښ��ځې ت��رمنځ جنس��ي اړيک��و ک��ې رامنځت��ه کي��ږي د همج��نس ب��ازانو جنس��ي  •

 . اړيکو کې هم شوني دي
⇓ 

 
 
 
 
 
 
 

د خلکو هغه اندٻښنې او وٻره چې پر جنسي مسايلو اغٻزه کوي، رفع  د يوه مشاور په توګه تاسې دنده لری چې •
 . کړی

 

د نورو لخوا ځورول کيږي، ځينې دا کسان له  کيږي معموالً ۍ ته راغوښتل هغه کسان چې همجس باز •
 . يوازيتوب، وٻرې او خوشينۍ څخه رنځ وړي

 ته زمينه برابرويرفع کولو نو اندٻښ د که چٻرې تاسې ددې حالت په وړاندې حساسيت لری او يا د دوی •
 . نو دوی به د اعتماد فضا تجربه کړی او تاسې به ددې اجازه ترالسه کړی چې مرسته ورسره وکړی
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 تونزو سره مقابله وکړونګه له جنسي سڅ
 

 :احتياط وکړی
ل�ه مراجع��ه ک��وونکي س�ره ل��ومړی پ��ه شخص��ي ډول مرک�ه وک��ړی، ک��ه چٻ��رې مواف�ق واوس��ي مقاب��ل ل��وری  •

 . ته يې هم د مرکې لپاره بلنه وکړی) پارټنر(
لږ وخت ورکړی ترڅو د تف�اهم ح�س او اعتم�اد ي�ې پي�اوړی ک�ړي لک�ه څنګ�ه چ�ې د جنس�ي اړيک�و پ�ه ب�اب  •

 . ان نديخبرې کول آس
 

 :د هغو کسانو لپاره پوښتنې چې جنسي ستونزې لري
 ستونزه څه شی ده؟ کله دا ستونزه پيل شوه؟ د ستونزې د حل په موخه مو مخکې څه کار کړی دی؟  •
څومره وخت کٻږي چې خپ�ل ملګ�ری پٻژن�ی؟ څ�ومره تاس�ې ي�و ب�ل . د خپلو اړيکو په اړه معلومات راکړی •

جنسي اړيک�و څخ�ه خون�د اخيس�تلو؟ د څ�ه ډول ک�ارونو ترس�ره کول�و څخ�ه  سره مينه لری؟ آيا مخکې مو له
 لذت وړی؟ 

د اعتماد فضا رامنځته کړی ترڅو مراجعه ک�وونکی د خپل�و جنس�ي مس�ايلو څرګن�دولو پ�ه وخ�ت ک�ې د  ⇐
 .آزادۍ احساس وکړي

نې ژوند آيا پدې وروستيو کې مو د عصبانيت او اندٻښتنې احساس کړی دی؟ آيا فکر کوی چې تاسو د ورځ •
 په وړاندې مينه له السه ورکړی وه؟ 

 .وڅيړې چې ايا مراجعه کوونکی خپګان او اندٻښنې لري ⇐
 آيا د جنسي ارګانونو مکروبی کيدو سره مخامخ شوی ياست؟  •
 :  له نارينه څخه نورې پوښتنې •

 آيا د شکرې ناروغي، د وينې لوړ فشار او يا نورې ناروغۍ لري؟  ⇐
 لو څخه استفاده کوی، سګرت څکوی؟ آيا کوم ډول درمل يا الکو ⇐
 آيا د سهار لخوا مو جنسي آلت اړيکه نٻولو ته چمتو کٻږي؟  ⇐

معموالً، که چٻرې د يوه ک�س جنس�ي آل�ت ه�يڅ اړيک�ه نيول�و ت�ه ن�ه چمت�و کٻ�ږي ن�و کي�دای چ�ې س�بب ي�ې طب�ي (
 )ناتواني وي

 : له ښځې څخه نورې پوښتنې •
 ری؟ د جنسي اړيکې په ترسره کولو څومره کنټرول ل ⇐
 آيا خاوند مو ستاسو سره په جبري توګه اړيکه ټينګوي؟  ⇐

 
 : که چٻرې کوم څوک جنسي کمزورتيا ولری څه بايد ورسره وکړو

ه ده او اکث�راً د لن�ډې م�ودې څرګن�ده ک�ړی چ�ې دا ي�وه ع�ادي س�تونځ تاسې بايد خپل مراجعه ک�وونکي ت�ه دا •
 . لپاره موجوده وي

 . کول او له جنسي اړيکې مخکې د الکولو نه کارول توصيه کړیخپل مراجعه کوونکي ته د سګرټو نه څ •
د مراجع��ه ک��وونکي د اندٻښ��نې او تش��ويش عوام��ل ت��ر بح��ث الن��دې ونيس��ی او د ددې احساس��اتو او جنس��ي  •

 . کمزورتيا ترمنځ اړيکې ورته څرګندې کړی
 : که چٻرې کوم څوک له وخته وړاندې انزال کيږي، څه بايد ورسره وکړو

 . ه ده او ډٻر ځلې له فشار څخه رامنځته کيږيڅرګنده کړی چې دا يوه عادي ستونځ بيا هم ورته •
پ�دې تخني�ک ک�ې جنس�ي (جنسي الت ته د فشار ورکولو په تخنيک کوالی شي انزال کې ځنډ رامنځته کړي  •

 )الت ته په ګوتو باندې فشار ورکول کيږي
ړی په جنس�ي اړيک�ه ک�ې ژر ان�زال مراجعه کوونکي ته ويل کيږي چې د دې احساس درک کړي چې نومو •

 . کيږي، نوموړي دې پدې لحظه کې جنسي تحرکات ودروي
 : احساس کوي،څه بايد ورسره وکړو وخوږدکه چيرې ښځينه د جنسي اړيکې په وخت کې 

ش��اره څخ��ه وي او ي��ا دا چ��ې دا ه ده او اکث��راً ل��ه فې ت��ه څرګن��ده ک��ړی چ��ې دا ع��ادي س��تونځمراجع��ه ک��وونک •
 . له ده چې تاسې جنسي هيجان ته نه رسيږیه له دې امستونځ
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که چٻرې ښځينه مراجعه کوونکې موافقه وي له خاوند سره يې مشوره وکړی چې مخکې له جنسي اړيک�ې  •
. د جنسي اړيکو هڅول ترس�ره ک�ړي ترڅ�و جنس�ي ارګانون�ه ي�ې وهڅ�ول ش�ي او جنس�ي ال�ت ي�ې لون�د ش�ي

 . اړيکه ترسره کړي چې دواړه موافقه ولري همداراز نوموړي ته دا څرګنده کړی چې هغه وخت جنسي
 د مشوره ورکولو ګټور قوانين آيا ښځه مخکې له جنسي ناوړی ګټی اخيستنی سره مخ شوی ده؟وڅيړی 

و د څرګن�دولو پ�ه وخ�ت ک�ې ژر ل�ه ي�وې موض�وع پر تجربو متمرکز واوسی او د س�تونځد مراجعه کوونکو . ۱
 . څخه بلې ته  مه ځی

 . و او نظرونو په اړهې کورنۍ غړو ستونځد بيلګی په ډول د بل ⇐
 . پخپله ډٻرې څرګندونې او خبرې مه کوی. ۲

تاس�ې اړتي�ا نل�ری چ�ې مراجع�ه ک�وونکي ت�ه خپل�ه . ستاسو پوهه ستاس�و د ک�ړو وړو بنس�ټ ګڼ�ل کي�ږي ⇐
 . پوهه څرګنده کړی

چ�ې څ�ه ش�ی ترس�ره  خپلو خبرو او مراجعه کوونکي ته د مش�اور پ�ه توګ�ه د خپل�و مس�وليتونو پ�ه څرګن�دولو. ۳
 . کوالی شی او څه شی نه شی ترسره کولی، څرګند واوسی

 . هڅه وکړی چې د مراجعه کوونکي د بيوګرافۍ په اړه تر ټولو مهم حقايق ترالسه کړی. ۴
 مهمه تجربه يې څه شی وه؟   ⇐

لري او د  دوې د خپل ژوند مسوليت. ې نشی حل کوالیری چې تاسې د مراجعه کوونکي ستونځتل په ياد ول. ۵
 . خپلو پرٻکړو او کړنو له مخې ژوند کوي

ې و څٻړلو څخه ګټ�ه واخل�ی ترڅ�و س�تونځلکه پوښتنو، رول پلې، د تصوراتو د عواقب له بٻالبٻلووړتياو ⇐
 . پيدا کړی هسره د مقابلې تر ټولو غوره الر

ياست، ک�ه سره مخ  ې کار دا تشخيص کړه چې بايد ستونځه حل کړی نو له ستونځیکه چٻرې تاسو پد ⇐
چٻرې غير واقعی توقعات شتون ولری او يا وروسته د توقع وړ پايلې ونلری ښايي تاسې مالمت وګڼل 

 . شی
 . ه دهبرو په وړاندې يواځې غبرګون څرګندوی، دا ستونځکه چٻرې تاسو د مشاور په توګه د ناروغ خ. ۶

ت ورکولو سيسټم د خپل کار دا مهمه ده چې تاسې داسې يو لرليد غوره کړی چې له مخې يې د  ارزښ ⇐
دا کيدای ش�ي . مراجعه کوونکو تحميل کړی دا پدې معنې نده چې ارزښتونه په. د بنسټ په توګه وګڼی

د يوه  مشاور په توګه دا مهمه ده چې تل د خپ�ل ژون�د، د مراجع�ه ک�وونکي . چې د منلو وړ ونه اوسي
 . و پرتوپيرونو پوه شوو سره د ژوند کولښتونو، خپلو ارزښتونو او له ستونځد ارز

 . که چٻرې د بشر په حقونو تيری کيږي او يا جرمې کړنې وي نو خپله موضع څرګنده کړي ⇐
 . ددې اړتيا هم شته چې د خپلې موضع په څرګند جوړښت او طرزالعمل ولری ⇐

رنۍ هڅه وکړی چې د مراجعه کوونکي په مرسته يو د اعتماد وړ کس پيدا کړی ترڅو له ناروغ سره په ک�و. ۷
 . کې مرسته وکړي

 . ددې کار په کولو سره موږ د کورنۍ د ځاني مرستې سيسټم پياوړی کوالی شو ⇐
 . دا مهمه ده چې خلک پدې پوه کړو چې دوی لکه څومره چې فکر کوي له هغه ډٻره وړتيا لري.  ۸
 . ناروغ تعقيب کړی ترڅو پدې پوه شی چې څومره پرمختګ يې کړی. ۹

 : ٻښيږي او له چټک قضاوت څخه ډډه وکړی لکههغه څه وڅٻړی چې پ. ۱۰
يوه ميرمن چې د خپل خاوند لخوا وهل شوی ده مشورې ته راځي، مشاور پرته ل�دې چ�ې د مٻرمن�ې د  ⇐

 .  ژوند پر څرنګوالی او حقايقو پوه شي ورته وايي چې فرمان منونکې واوسي
 . ښکيل نشی کړی چې د ژوند په کيسه کې يې ډيرهڅه و.  ۱۱

 . ه د کيسې ترشا پيدا کړیستونځ /چې موضوع هڅه وکړی ⇐
 . د مشوره ورکولو په غونډه کې بايد د احساساتو پراختيا موجوده وي. ۱۲

 .بايد تر هغه مخکی چی راغلی وه په ښه حالت اتاق پريږدیمراجعه کوونکو ⇐
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7Bپه ټيم کې کار کول 
 
 )Interdisciplinary( ترمنځ اړيکهد بٻالبٻلو څانګو. ۱
 

ټيم په توګه کار کول  کی دد بٻالبٻلو څانګو) BPHS(روغتيا رامنځته شوی سيسټم  ان کې دپه افغانست •
دا ټ���يم د ب���ې س���وادو روغتي���ايي ک���ارکوونکو، ق���ابلو، نرس���انو، طب���ي ډاکټران���و او روان���ي . پٻش���نهادوي

 . مشاورانو څخه جوړ شوی دی
دوې ددې وړتي�ا ترالس�ه  ښه همغږي ددې المل شوې چې نته ځانګړې دندې لري، ددې ډلوځا هره ډله •

 . کړي چې ناروغان په برياليتوب سره تداوي کړي
 . څخه ګټه اخلي خوا وړانديز شوې پوهې اووړتياود نورو ډلو ل هره ډله ⇐
د ناروغ پر رواني حالت سم پوه نه وي ن�و ل�ه طب�ې ډاکټ�ر څخ�ه دې مرس�ته که چٻرې کوم مشاور ⇐

 . وغواړي
⇓ 

 د بٻالبٻلو څانګو ګډ فعاليت ګټې
 ګټېته ناروغ   ګټې کارکوونکوته 

 . د هر مسلکي کارکوونکي قناعت حاصلٻږي -
دې زمين�ه برابري�ږي چ�ې مسلکي کارکوونکو ته د -

 . ترالسه کړينوي وړتياوی 
رکوونکی دې ته هڅ�ول کي�ږي چ�ې هر مسلکي کا -

 . ې ته مبتکرانه حل پيدا کړيستونځ
 ٻږیزيرمی او آسانتياوې ډير -
ې تٻروتن�ې مخک�ې ددې زمينه ورت�ه برابرٻ�ږي چ� -

 . له مخکې اصالح کړي

ې ته پاملرنه د فعاليتونو د همغږۍ د ناروغ ستونځ -
مومي پ�ه ځ�انګړي ډول کل�ه چ�ې  له الرۍ  سمون

 . ه پٻچلې ويستونځ
ت���ه پاملرن���ه ډيري���ږي چ���ې پ���ه و او اړتياووس���تونځ -

 . ې عامل پيدا کيږيمرسته يې د ستونځ
 هل��ه وخ��ت څخ���ه پ��ه اغٻزمن��ه توګ���ه ګټ��ه اخيس���تل -

 . ږيکي
ن��اروغ ت��ه ددې زمين��ه برابري��ږي چ��ې پ��ر سيس��ټم  -

اعتم��اد وک��ړي لک��ه څنګ��ه چ��ې د ن��اروغ تجرب��ې 
 . مهمې دي

 
 د يوه ټيم خصوصيات ۲

 ، ګډ مسوليتونه او همکارۍبٻل دندې لري لکه همغږي، اړيکید يوه ټيم په توګه تاسې بٻال
ه وپٻژنی ترڅو خپل ک�ار پ�ه اغٻزمن�ه توګ�ه په همغږۍ کې دا مهمه ده چې د بل ټيم غړو رولونه او مسوليتون. ۱

 . ترسره کړی
 . او فعاليتونو سره ځان بلد کړی و ګروپونو له مسوليتونو، وړتياولدې کبله هڅه وکړی چې د نور ⇐
 تيا له مخې فعاليت کوي خو دااړين�ه ده چ�ې د ټ�يم د ټول�و غړووړتي�اوید ناروغ د اړ سره لدې چې ډله ⇐

 . او پوهه وکارول شي
ترالس�ه ش�ي چ�ې د  ترڅ�و ډاډ ني�و ت�رمنځ باي�د دوام�داره اړيک�ی ش�تون ول�رید غړو، ناروغ�انو او کور د ټيم. ۲

 . ې او اړتياوې رفع شوې ديناروغ ټولې ستونځ
پروسې څخه عبارت دي، ځکه د ټ�يم غ�ړي  و نظرونو د ترالسه کولو او ليږدولولهد معلوماتو ا اړيکی ⇐

 .ګډ پوهاوي ته پراختيا ورکوي
وکړي ترڅو د ناروغ په درملنه کې هر يو  اړتيا لري چې په منظم ډول سره کتنه ټيم غړيلدې کبله د  ⇐

 . خبرې اترې او مرسته وکړي
پ��دې ک��ار س��ره اعتم��اد، . د حض��وري ارتباط��اتو ټ��ولنيز ارزښ��ت ت��ه باي��د پ��ه ټيټ��ه س��ترګه ون��ه کت��ل ش��ي ⇐

 . درناوی، د ټيم ښه والی او د يو بل پٻژندنه پراختيا مومي
ن�ه ورک�وي،  او له نورو س�ره خپ�ل ک�ار ت�ه اړيک�هې کار کوې غړي چې ډٻر وخت يواځ د ګروپ هغه ⇐

 . کوالی شي د ټول ټيم اغٻزمنتيا کمه کړي
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 . دا بايد ډٻره واضح وي چې په کومو برخو کې کاري مسوليتونه شريک واوسی. ۳
ه شی او ه�ر د ټيم د هر غړي پر مسوليت پوهيدل ددې سبب کيږي چې يوه څرګنده کاري فضا رامنځت ⇐

 . غړي ته ددې وړتيا ورکوي چې خپل کار په احتياط ترسره کړي
ګډ کار هغه وخت اغٻزمن تماميږي چې د ټيم غړي خپل ارزښتونه او ديد يو بل سره شريک کړي او دا زده . ۴

پدې پوهٻدل د ټيم غ�ړو لپ�اره مه�م دي چ�ې کل�ه دوی ت�وپ ي�و ب�ل ت�ه پ�اس . کړي چې يو بل سره ښه کار وکړي
 . ي، نو د ټيم غړي توپ په ځمکه نه غورځويکو

 . هغه څه چې اړتيا وي، ترسره کويکار کې بريالي واوسو دټيم غړي هرددې لپاره چې په  ⇐
ې د ي�وه ک�س لپ�اره ن�ده بلک�ې ټول�و ترڅو پدې پوه شي چې دا پ�روژه ي�واځد ټيم غړي بايد وهڅول شي  ⇐

 . غړو ته پکې اړتيا شته
⇓ 

⇐  
 
 
 
 
 غړو وړتيا څخه ګټه واخلو څنګه په ټيم کې د. ۳

ې پ�ه اړه بح�ث وک�ړي ن�و ره کار ک�وی چ�ې د ي�وې ځ�انګړې س�تونځکه چٻرې تاسې په ټيم کې ددې لپا •
 : تعقيبول ستاسو سره مرسته وکړي د الندې کړنالروکيدای شي چې 

 . په اړه پرٻکړه وکړی ستونځه تعريف کړی او دموخو.  ۱
 .ول کړیپه ټيم کې له هر غړي څخه معلومات راټ. ۲
 ښ�ايي تاس�و د ډاکټ�ر مش�وری(وغ�واړی  ې په اړه په ټيم کې له وړو کسانو څخه نظرون�هد ستونځ. ۳

 .)ته اړتيا ولری
 .و يا د درملنې اضافی پالنونو ته پراختيا ورکړیا ځو د حل شونی الرو چارود ستون. ۴
 . وکړی رو چارو په اړه د نظرونووړانديزال د ستونځو د حل شونو. ۵
او ي�ا ل�ه بٻالبٻل�و څخ�ه  وارزوی او تر ټولو غوره يې وټاکیالرې چارې  تونزو د حل شونوید س. ۶

 . يوه د حل الرې جوړه کړی
 .کړی اولنډ پالن خالصه. ۷
  . د ټيم غړو ته ضرب االجل وټاکی چې د نورو د اړتيا وړ معلومات پيدا کړی. ۸

⇓ 
 
 

 
 
 ې او مخالفتونهستونځ په ټيم کې.  ۴

ارکول هر غړی له ننګونو سره مخ کوی، لکه څنګه چې د ټيم غ�ړي بٻالبٻ�ل احساس�ات او په ټيم کې ک •
 . ټولنيزې اړتياوې لري چې له ټيم سره يا مرسته کوي او يا يې بې اغٻزې ګرځوی

ې د کمزورتي��ا، ب��ې طرف��ې او خپګ��ان س��بب حي��فتونو س��ره مقابل��ه ک��ول ښ��ايي د رول��ه ش��خړو او مخ��ال •
 . وګرځی

، سوتفاهم، بٻالبٻل توقع�ات، هيل�ې او لومړيتوبون�ه ې نظمي، کمزورې اړيکیيدای شي بې کستونځ -
 . واوسي

کيداې شي هغه وخت رامنځته شي چې د ټيم غړي خپل م�نځ ک�ې س�يالي او رقاب�ت ول�ري  تمخالف -
 . او يا هم يو بل باندې د نورو په مخ کې نيوکې وکړي

او ګټ�ور  خ�ه ني�ول ګ�ران دي خ�و ض�رورياتو ماو اختالف� چ�ې دبٻالبٻ�ل نظرون�و له بلې خوا سره ل�دې •
 . ثابتٻږي

په ټيم کې کار کول هغه وخت اغٻزمن تماميږي چې د ټيم غړي يوبل سره خپل لرليد او اهداف شريک  •
 . وکړي، د ټيم کار او خپل کار څرګند کړي کړي، په مناسبه توګه ارتباطات وساتي، يو بل سره مرسته

 . ې، اعتماد، متقابل درناوي، مرستو او ملګرتيا پواسطه څرګنديږيروانيد ټيمونه برياليتوب د ټيم د  •

 

د ټيم هر غړي بايد دا . د غونډې فعاليتونه دې يادداشت او  پرٻکړې او ګامونه دې يې ثبت شي •
 . ترالسه کړييادداشتونه له غونډې وروسته ژر تر ژر 
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م�اد او غړو ترمنځ اعتدو حل ښه کوي او د ټيم نو سره بحث کول ابتکاراو د ستونځبٻالبٻلو نظرود -
 .پوهاوی ډيروی

⇓ 
-   

 
 

 : کار او اختالفاتو په حل کې ګټه ترې اخلی تيژۍ تمرين کړی چې د ټيم غړي يې په ډله ايزهغه سترا
 .ونو معيارونه تشخيص کړید ټيم د فعاليت -
 . د ټيم هغه غړي خبرو اترو او نظر ورکولو ته وهڅوی چې کمې خبرې کوي -
لو نظرونو ته په درناوي س�ره که چٻرې د اوريدنې له الرې اختالف رامنځته کٻږي نو په احتياط او ټو -

 . ه حل کړیستونځ
 . کړی پرته تلدې چې زيان او شکايت احساس کړی نظرونه وړاندې او ترالسه -
 . د هرغړي په وړاندې صادق واوسی او د ټيم اړوند معلوماتو کې برخه واخلی -
 . نسبت ستونزو ته پرمثبتو پايلو ډٻر تمرکز وکړی -
 . د مخالفتونو د عواملو د موندلو په اړه له ګټورو پوښتنو استفاده وکړی -
 . اړه قضاوت مه کوید خواشينونکو ځوابونو مخه ونيسی او د نورو غړو نظرونو او انګيرنو په  -
 . وکړی له چې اختالفات ليرې شول د بريا لمانځنهک -

⇓ 
 
 

 
 د ټيم کار ارزونه او څرګندونه. ۵

 .په پای کې دا مهمه ده چې د ټيم غړي فکر وکړي چې ټيم يې څومره ښه فعاليت کوي •
 . دا ځکه چې تاسي ښايي له ځان څخه هم وپوښتی •

 د ټيم عمده کار څه شی دی؟  ⇐
 نګه مشخص کيږي؟ څومره شريکې بڼه لري؟ څوک دی؟ مشرتوب څ د ټيم مشر ⇐
 د ټيم د غړو رول او تحصيالت څومره دي؟  ⇐
 د ټيم د فعاليتونو وضعيت څه ډول دی؟ آيا ګټوره او پرانيستی بڼه لري؟  ⇐
 آيا د ټيم غړي ځان د ټيم برخه ګڼي؟  ⇐
 څه شی دي؟  د ټيم د غړو د اړيکوبيلګی ⇐
 نګه  پريکړې ترسره کيږي؟ څ ⇐
 نګه د ټيم غړي خپل پرمختګ او پرٻکړي ارزوي او بياکتنه ترې کوي؟ څ ⇐

⇓ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 کې يې ګټې څه شی دي؟  پايلیګه چلند کوي او د ګډ کار په د ټيم غړي څرن •

 

 . پدې ډول هر غړی کوالی شي چې ټيم ته وفاداري او افتخار وروبښي او له يو بل څخه مالتړ وکړي -

 

 ښه فعاليت وکړ؟ آيا موږ ټولو د يوه ټيم په توګه: د ټيم د غړي په توګه تاسی بايد له ځان څخه وپوښتی چې
 ټول ماخذونه لست کړی
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  څانګهدعامي روغتيا وزارت درواني ناروغيو 
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 اکټر آيرس جوردی او ډاکټر پيتر وينتيوخل په مرستهډاکټر سيد عظيمی د ډ: مسول ددی ټولګی
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9Bرواني ګډوډي ېعام(Common Mental disorder) 

10BDepression ژورخفګان : 
ک���ه ي���وکس د  خ���و. احس���اس ک���وي  ن���ازړه ت���وبان اودژون���د پ���ه اوږدو کښ���ي هرڅ���وک کل���ه ن���ا کل���ه د خفګ��� 

ری کارونوترس���ره ک���ول ت���ه ش���وق و پ���ه زړه پ���ودهغ��� پ���اره ان���رژي ون���ه ل���ري ، ي���ا دويخون���دوروکارونو ل
، دا کي�د اي وخ�ت ک�ي خف�ه وي ډي�رکس د ورځي پ�ه يا که يو او اخلیی له سرته رسولوخوندنه هغواوياد،ونلری

پ�ه  ،خ�وکيږي هليدل� هه عامه ګډوډي ده چي پ�ه ښ�ځوکي ډي�رډيپريشن يو.شي چي ژورخفګان يعني ډيپريشن وي 
. دي نښ�ید ډيپريش�ن کلي�دي  ن�ازړه ت�وباو م�زاج خف�ه،خفګان. چ�ی وليدل�ه ش�ی ش�یي داکي� ک�ي ی ډلهعمر ههر

دني��ا څخ��ه ت��ور دي او داس��ي ن��ورو ل��ه ، زړه م��ي د جګرخ��وني ، دقي��ت پل��وهن��اروغ ل��ه  خفګ��ان اکث��ره وخ��ت د
 . الفاظوسره تشريح کيږي 

 : نښید ډيپريشن 
ايت ک�وي ، کڅخ�ه ش� نښ�و اځي ، اکث�ره ناروغ�ان دجس�ميسره کلينکونوته ر نښوډيپريشن ناروغان د ډول ډول 

ب��ل .   خفګ��ان او دعالق��ي کم��والي څرګن��د ک��ړي دوی د س��رهنوپلټډيروپ��ه . معم��وال س��تړتيا ، دس��راوځان درد وي
د  یهري�و ي�ي ټ�ول. ه مط�رح ک�وي ځس�ره خپل�ه س�توننښو و تخرش�يت دي ،چ�ي ځين�ي پدغ�همعمول عرض قه�ر ا

ت�وپير  ک�س پ�وری ب�ل ت�رڅخ�ه  کسدي�و نښوس�ختید.  یاو ځين�ي ډي�رل�ري  نښیځيني لږ.نه لري  نښی ډيپريشن
 : په ډيپريشن کښي په الندي ډول دي  ی نښیعام. کوي 
 .ټيټ يا خفه مزاج •
  .السه ورکولله دعالقي يا ميني  •
  .ستړتيا يا دانرژي کموالي يا دحرکاتو کموالي •
 . ي لکه دخوب څخه دوخته پاڅيدل يا ډيرخوب کول ځدخوب ستون •
 . ي ځکي ستونپريکړه کولوبوالي يا په ي  خراظهني تمرکز، حافد ذ •
 .دجنسي اشتها خرابوالي  •
 . او نورو په وړاندي قهر اوغصه تخرشيت ،د کورني دغړو •
  .د بي وسي او نا اميدي فکرونه •
 . د ګناه ، بي ارزښتي او دبي ګټي توب احسا س  •
 .د ځان وژني هڅي اويا ځان وژنه دمرګ په هکله فکرونه  •
  .دټولني څخه ګوښه کيدل •
پ�ه  درملن�یرد،او م�زمن دردون�ه ک�وم چ�ي د ي ،دم�ال دځس�تون یض�مالکه س�ردرد، ده جسمي اعراض •

 ځواب نه وايي وړاندی 
 . شته دیچي ډيري وخت  یکوم نښید ويري  •
  

او کي�داي ش�ي د  دوام ک�وي ډي�ره څخ� اوني�ودغه ډو ل ډيپريش�ن ددوو:    sever Depressionشديد ډيپريشن
 زيا ت کړي ځان وژني خطر

چي روحي ټولنيزي مداخلي پدي کښي   Mild and chronic Depression :ډيپريشن   همداراو دوا نځنیم
 مرسته کوي چي په ورځينو کارونو باندي د ناروغي اغيزي راکمي کړي

څخ�ه  ماش�وم ل�ه زيږي�دنیوروس�ته د :  Post Partum Depression څخ�ه وروس�ته ډيپريش�ن  زي�ږدوند
 .، تخرشيت او د بي ارزښتي احسا س وکړي ميندي کيداي شي د خفګان ، قهر، ويري 

Psychotic depression : کي�ږي  نښوسره پيژن�دلچي نه يواځي د ډيپريشن په  يوه سخته بڼه ده د ډيپريشن
 ځ�واب ه�م پ�ه خ�واری س�ره د ډيپريشن ضد درملو س�ره دغه ډول د ډيريشن. م پکي ويهزيا ن يا برسام ه حتی

 . وايي 
Bipolar disorder:  ځين�ي خل�ک کي�دالي ش�ي چ�ي د .تون ل�ریکي د ډيپريش�ن او ماني�ا حمل�ي ش�الت پدغه ح

 . ډيپريشن حمله ولري مخکي ددي چي د مانيا صفحه منځته راشي ، يا سرچپه د دي دډيپريشن سبب شي
دبيلګ�ي پ�ه ډول ( الک�ن ځين�ي خل�ک د ډي�ر خطرالن�دي دي .ډير فکتورونه د ډيپريشن د منځته راتلوسبب کي�ږي 

،ياهغه چي دوامداره فزيکي ن�اروغي ل�ري او ډيردرم�ل ) stroke(والدت کړي وي ،يا  فلج لري  هغوچي تازه
کتورون�و ف وډيري وخت د بيولوژيکي ،روحي او د ټولنيز) اوداسي نور steroidاخلي لکه د فشار ضد درمل ،

 . سبب کيږي  پيليوځايوالي د ډيپريشن د
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 : هغه خلک چي دډيپريشن په خطرکي دي
 .پالر ډيپريشن دهغوي دکوچنيانو لپارهدموراو  •
  .دلپه  نا امنه ساحو کي اوسي •
  .په مخدره موادوروږدي لکه اپين ،هيروين يا الکول •
 . اوزګيارتياي يا ځي ، کورني ستونځاقتصادي ستون: ي ځروحي ټولنيزي ستون •
 . دوامداره ژوند تهديدونکي فزيکي ناروغي  •
 .شرميدونکي او په نورومتکي خلک •
  .په اړه دنړیافکار دځان ، دراتلونکي اوي منف •
 . دمرکزي عصبي سيستم ناروغي لکه دبيلګي په ډول  سټروک او پارکنسون ناروغي  •
 . ځانته اوسيدل يا داچي ګوښه شوي وي  •
 . دفشاراو داميدواري ضد درمل  توګهپه  بيلګید: ددرملو کارونه •

 
 : دډيپريشن دوام 

دوام  لن�ډوالي ش�ي ن�اروغی داودرملن�ه په وخت تش�خيص . مداره پاتي شي ډيپريشن کيداي شي ددرملو پرته دوا
 ی، روح��ي ټ��ولنيز ی دن��دی ترس��ره ک��ړیول ډول ک��س ک��والي ش��ي چ��ي خپل��او پ��ه ډيروواقع��اتو ک��ي پ��ه  پ��ه معم��

دډيپريش��ن دبياپيښ��يدو حمل��ي ک��والي ش��ي چ��ي د . ي ک��ړ د ب��ابيړي خط��ر راک��می ک��ولی ش��ی چ��ی دلي��دلووړم��داخل
 . ښه کيدو ددوروسبب شي دوامداره او دنه 

 :   درملنه يا ژورخفګان دډپريشن
وژر برالس�ي ش�ي  چ�ي پ�ه ځس�ره مرس�ته ک�وي چ�ي پ�ه س�تون دک�سکي فعاله ونډه ل�ري او درملنه خبري کول په

روغ��ان چ��ي د ناامي��دي اوب��ي وس��ي نظرل��ري کي��داي ش��ي دارد ک��ړي ډي��ري نا. اس��اني د ب��دلون س��بب کي��ږي 
درملن�ه انو س�ره پ�ه کارکولوکښ�ي ترڅوددغه ډول ناروغ. اخلي  دارو ل ترڅوبهپه ډو بيلګید درملنه ومنیترڅو

  .ومنی يوڅه وړتيا اوپوهی ته اړتيا شته
مرس�تندويه م�داخالتو لک�ه درملن�ه ، روح�ي ټولنيزمداخالتواوداس�ي بيالبيلوغ�ان ک�والي ش�ي چ�ي ددډيپريشن نارو

اغيزمن�ه درملن�ه کښ�ي د دواي�ي او غي�ري دواي�ي د ي�و ق�انون پ�ه ډول دډيپريش�ن پ�ه . نورو څخه ګټه پورته ک�ړي
 .مداخالت رول لري 

. دي  پ���ه ډيروواقعاتوکښ���ي اغي���زمن:  )Psychosocial intervention(روح���ي ټولنيزم���داخالت  .1
. م ک��ي وني��ول ش��ي مرحل��و ک��ي پ��ه پ��اډيپريش��ن پ��ه لومړنيو ډولمنځن��ی او ټي��ټروح��ي ټ��ولنيزي م��داخلي د

ه عي�ين وخ�ت ک�ي اع�راض لنيزي مد اخلي مرستندويه دي خو چي پواقعاتوکي روحي ټوسختودډيپريشن په 
ر ته وليږل ش�ي ټغ بايد ډاککه روحي ټولنيزي مداخلي مرسته ونه کړي نو نارو. ښه شي  ه مرستهددرملو پ

اغي�زمن دي ن�ه پ�ه دروحي ټولنيزو مداخلو اوددرملو يوځاي ک�ارول ډير. ول شي تر څو ددرملو لپاره وارز
خبري وش�ي  وړتياوزومداخالتو اود مشوري په ټولنيزومداخالتوباندي به د روحي ټولني په روحي. جال ډول 

 . 
 
 س��ختودډيپريش��ن پ��ه  کارون��هددرملو. درم��ل پ��ه ډيپريش��ن کښ��ي ډي��ر اغي��زمن دي  :بيول��وژيکي درملن��ه  .2

ډولون��ه ډير، ش��ي هډاکتردډيپريش��ن ض��د درم��ل ليک��ي پ��ه نظرک��ي ونيول�� چ��ی چي��ري ومو واقع��اتو ک��ياومق��ا
ج�انبی ځين�ي  ودډيپريش�ن ض�د درمل�.  شتون ل�ری fluxetine, Amitryptilin  دډيپريشن ضد درمل لکه 

دخولي وچوالي ، قبضيت ، زړه بدوالي ، سرګنسي ، دسترګوتياره کيدل يا جال ج�ال  ،عبارت دي عوارض
رولو د ک�اد درمل�و . اوداس�ي ن�ور) کل�ه چ�ي دوي د ناس�تي دوض�عيت څخ�ه ودري�ږي (کيدل ، دفشارټيټوالي 

 . کړي  بند رملپرمحال کيد الي شي ناروغ د
جانبي عوارض مشتمل دي په زړه بدوالي ، . کارول کيږیکسيټين دي چي په يو دوزبله درملنه يي فلو •

ي ، عص�بانيت او ځي ، دخ�وب س�تونځي، نس ناس�تي ، س�ردرد ، جنس�ي س�تونکانګي ، د اشتها خرابوال
ريشن ضد درملو سره کوالي شو چي د سايکوزس ض�د درم�ل په سايکوتيک ډيپريشن کي د ډيپ. ويره 

د سايکوتيک ډيپريشن واقعات بايد ډاکتر ت�ه . ورزيات کړو ترڅو يي سايکوتيک اعراض کنترول شي 
 .  د الزياتي اوښي تداوي لپاره وليږدول شي 

 : ددرملو په هکله خبرتيا •
 وي من ځستون زغملځيني وخت ددي  خومنځه ځي  لهورځووروسته  ليږد ⇐
 .دقطع کيدو سبب شي   درملوجانبي عوارض کوالي شي چي درملودد ⇐
 .ددوا کارولوڅخه دامکان ترحده د حاملګي او د شيدو ورکولو پرمحا ل تري ډ ډه وشي  ⇐
 مياشتو او ځيني وخت کيدالي شي چي اوږد شي  ودوام ترشپږ درملنید ⇐
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 مشوري پرته بنده نشي  لهبايد دډاکتر رمل د ⇐
 . څخه ډډه وشي  کارونهپرمحال بايد د مخدره توکو يا الکهول د  یکارون رملودد د ⇐

 
يد په ياد ول�رو چ�ي د ژون�د د يو شي با.  هزمنه ديوځاي ډيره اغي ودرملنهدواړ ومداخلواو روحي ټولنيز درملود

د ن�اروغ س�ره خب�ري ک�ول پ�ه . حل وخ�ت ، ان�رژي او ک�ار غ�واړي وځد س�تون. و ف�وري ح�ل نش�ته دي ځستون
او په اساني ب�دلون  ومومی و ژرالس بريځسره مرسته کوي چي په ستون کسفعاله ونډه لري چي دتداوي کي 

 . راولي 
 ؟ يد څه وکړيروحي ټولنيز مشاور با

 :ونهارز)  ۱
 دډيپريشن د اعراضوپلټنه وکړي  -
 پلټنه وکړي  سختیداعراضو د -
 دمخکيني حملي ، ددوام اود تداوي پوښتنه وکړي -
 و پلټنه وکړي د روحي ټولنيزو فشارون -
 شي  څرګنده هاغيزنښودناروغ په ژوند باندي د -
 او ګډون مالتړدکورني  -
 :هکلهپه ددی ډيراړين معلومات  -

 کورني کي ډيپريشن   په  ⇐
 فزيکي ناروغي  ⇐
  کارونهددرملو  ⇐
 لکه اپيم ، هيروين ، يا الکهول  کارونهمخدره توکو  ⇐
 ناروغي ترمخه د ناروغ شخصيت  ⇐
 ژوند کي بدلون په  کسډيپريشن ترمخه د ⇐
 ځان وژني خطر يا دځان وژني هڅه  ⇐
  کارونه درملنودوديزو ⇐
 شي  درملنهءوغواړي چي  ⇐

 
 Psycho educationروحي تعليمات  )    ۲

ن��اروغ او ک��ورني ت��ه د اعراض��و د وص��ف ،دوام ،دوخ��ت س��ره س��م ب��دلون ،ممکن��ه دخط��ر فکتورون��و،  •
ړي او اود ب�ابي څارلد مس�ايلو درملن�یر ، دد خط� روحي ټولنيز فشارونو ، دهغي پ�ايلي ، دځ�ان وژن�ي

ح�ي وره د خفيفو يا متوسطو واقع�اتو او روروحي ټولينزه مش. ورکول زده کړه دهغي د وقايي په هکله
روح�ي وروسته د ډيپريشن ضد درملو څخ�ه .   همرستندويه ده کي ډير شتونټولنيزوروحي فشارونوپه 
ه ه�ره واقع�ه ک�ي بنس�ټيز رول پ�ه اکث�ر ه واقع�اتو ک�ي پ�په تشويقولو ک�ي  مالتړټولينزه مشوره دکورني 

  لري 

 : معلومات اړين په هکلهرملودد
 ولپاره فوري حل نشته  ځپه ياد ولري چي  دژوندد ستون ⇐
 کوي چي درمل بند کړي وښښناروغان اکثرددي ک ⇐
 نه لري اړتيا ته یکاروندرملوحساس وکړي او فکر کوي چي نور ددوي کيداي شي چي ښه ا ⇐
 .مرسته نه کوي  رمليداي شي فکر وکړي چي ددوي ک ⇐
 داډيره اړينه ده چي درمل ترهغه واخلي چي کا رورکړي  ⇐
ک��ړي پ�ه وړان��دی اغي�زه پي��ل دډيپريش��ن رم�ل ي مخک�ي ددي چ��ي دج�انبي ع��وارض کي�داي ش��رملودد ⇐

 . ښکاره شي 
 د درملوجانبي عوارض اکثر خفيف او موقتي وي  ⇐
 تر شپږ مياشتو پوري دوام ورکړو ليږهرملوته ليږ تر ده چي د اړينهدا ډيره  ⇐
 . دډيپريشن دبيا واقع کيدو څخه بايد وقايه وکړو  ⇐
 درمل د اعتيا دسبب نه کيږي  په وړاندی دډيپريشن ⇐

 
 : وره مش )۳
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 يځروح�ي ټ�ولنيزي س�تون هغ�هددي ترش�ا  بي�ا. وري مراحل تعقيب کړي مهرباني وکړي د بنسټيزي مش •
 . وره چي بايد وشي تعقيب شي او بياهغه مش. چی شتونلری وارزوی

 : ر ته کله بايد وليږدول شي چي  ټاکډ ) ٤
 وي  سختاعراض ډير -
 وي  ډيردلته چي کله دځان وژني خطر -
 دفزيکي ناروغيوسره يوځاي وي  -
 لومړني مشاوره اغيزمنه نه وي  -
 سايکوتيک اعراض موجود وي  -
 

.۵ ( Follow 
لو جانبي عوارض، ک�ورني  مالتړياحماي�ت ، درملن�ه دالزياتو نورومشوروورکول او دښه والي  ،ددرم  •

 . او مشوري يوځاي ارزيابي کړي
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 : Anxiety disorder  دويري ګډوډي
ورس�ره پ�ه ورځين�ي ژون�د ک�ي م�خ ويره زمونږ د ژوند يوه نورماله برخه ده کوم ته چي نارمل ويره وايي او ټول 

و پ�ه برالس�ي ک�ي مرس�ته ځرول اوددوي د ژون�د د س�تونپ�ه کنت� نورماله ويره دخلکو سره په ورځني ژون�د . کيږو
وي چ��ي واقع��ي وي��ره د خلک��و س��ره مرس��ته ک��. پ��ه واقعي��ت ک��ي کم��ه ان��دازه وي��ره کي��داي ش��ي چ��ي ښ��ه وي . ک��وي

ک�ه وي�ره . او ک�ور ک�ي پ�ه ک�ا رکول�و ک�ي تش�ويقوي انګړي ځ�واب وواي�ي اوخل�ک پ�ه ک�ا رځ� وړان�دیخطراتو پ�ه 
افک�ار، احساس�ات او ک�ړه وړه  کسوي�ره د ي�و.  هد هدليل�ه وي ، دغ�ه غي�ر نارمل�دوامداره وخت لپاره بي له کوم�ه 

 . اغيزمن کوي 
 

غيري نورما ل�ه وي�ره  د پريش�اني او د تش�ويش يوحال�ت دي د فزيک�ي . ويره بدن او د ماغ دواړه اغيزمن کوي 
 .      اوروحي اعراضو سره

 
خول�ه کي�دل ، د زړه د ض�ربان تيزوال�ي، ن�ارامي، ل�ړزه ، دخ�ولي وچ�والي ،  :معمول فزيکي اع�راض •

 . دګيډي نارامي ، دعضالتو شخوالي، د تنفس تيزوالي اوداسي نور

زياتيدل ، پ�ه ذهن�ي سوچونه، ويره ، د خرابوواقعاتو دپيښيدو احساس ، دبيدارتيا :  عام روحي اعراض •
 .ي ځولوکي ستونفي افکار، په تصميم ني، من)دحافظي خرابوالي(ي ، د ياده وتل ځتمرکز کي ستون

 : بحث وکړو ریبه پشته چي الندي  ی بڼیته دغيري نورمالي ويري ډيردل
 )  panic attack or panic disorder(ناببره ويره  •
  generalize anxiety disorder (GAD)مزمنه داخلي ويره يا  •
  Phobia فوبيا  •
   obsessive compulsive disorder (OCD)وسواس يا  •
• Conversion (Dissociative ) disorder  

 
 ) panic attack(ناببره ويره )  ۱

ټکان ، دسيني درد، د نف�س لنډي�دل ،س�رګيچي ، د م�رګ څخ�ه دپانيک حمله دويري يو ناڅاپه حمله ده چي دزړه 
ړه ټک�ان ، دس�يني درد، دزن�دي لک�ه د ز پيل کيږیسره  نښوحمله اکثرپه فزيکي .څرګنديږی ويره چي مړ به شم

احساس�وي ،ي�ا دشخص�ي ن�اورين  ن�اروغ ي�یسرګيچي ،هغه چ�ي واقعي�ت ن�ه ل�ري ،دمعدي نارامي ، احساسکيدو
دناببري ويري حمله بي له کومه دليله هروخت واقع کيداي شي او خل�ک پ�ري ن�ه پ�وهيږي . څخه ويره درلودل 

. حمل�ه ل�رم  ډير ويروي او فک�ر ک�وي چ�ي دزړه کوم�ه کسرشو دقيقيو لپاره دوام کوي اوحمله د دي. چي ولي؟ 
 . حتي ددي فکر کوي چي پدي حمله کي زه مړ کيږم ،دا ډ يره ډارونکي حمله وي 

 : حملي معمول اعراض عبارت دي لهدد پانيک 
 دزړه ټکان  •
 ساه لنډي  •
 دزندي کيدو احساس •
 دخولي زياتوالي  •
  ګرزيدنهسرګيچي او سر •
 ګرميدل يا يخيدل  •
 دالسونو ميږي کيدل  •
 نارامي زړه بد والي او د ګيډي  •
 دسيني درد او دزړه دحملي ويره درلودل  •
 دنيا ورته بدله بدله ښکاري  •
 رول دالسه ورکولويا دليوني کيدوو يرهټدکن •

 
،  ډيرویحمل�ه تش�ويش او فش�ار. ه ده چي ګويا د دزړه حمل اوددی ژباړندوی ویکيږي پيل په ناڅاپه ډول  نښی
ير چ�ي دغ�ه ډي�ري ش�م. ره دلي�ل ه�م موج�ود ن�ه وي دحملي دخرابوالي توقع لري حتي ت�ردي چ�ي ښ�کا کساکثر

پيښدو ويره رامنځته  اکثرحمله دبلي حملي د. خوني او دکلينک ډاکتر ته مراجعه کوي   بيړنیناببره ويره ولري 
فش�ارراوړي  ت�ر  کس د ويري غوټه په. ډډه کوي  ډيرویځايونو څخه چي دحملي دپيښيدو خطر وکوي او د هغ
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يني ناروغ�ان ځ. ژوند محدودوي  دکسسي نورو څخه ډډه وکړي کوم چي حاالتو اودا ،رملو، د خوړوڅودځينو 
 ناببري حملي ته ورته اعراض منځته راوړي  چی يتونو څخه ډډه کوي کيداي شيد فزيکي تمريناتو يانوروفعال

اببره وايي او انتظاري ويري ته ن.  انتظاري ويره وايي دکله چي دلته دبلي حملي لپاره ويره موجوده وي دي ته 
 . کاروواصطالح    panic disorderدځينو ځايونو څحه ځان ساتلو ته د 

ځ��ايونو ، پ��ه  پ��ه پاني��ک ګ��ډوډي ک��ي دلت��ه پ��ه ځين��و ح��االتو کښ��ي لک��ه دبيلګ��ي پ��ه ډول پ��ه ګڼ��ه ګوڼ��ه ي��امزدحم 
و څخ�ه ځ�ان ناروغ�ان ددي ډول ځ�ايونو دتلل�. کي د منځته راتللو ويره موجوده وي جوماتونوغټوموټرو او په 

ناببري ويري حمله دډيرو فزيکي ن�اروغيو . ساتي ددي لپاره که حمله راشي بيا به مي دمرستي څوک نه وي 
داباي�د مخک�ي ل�دي . اوداس�ي ن�ور  thyrotoxicosisداعراضو سره ورته وال�ي ل�ري لک�ه د زړه ن�اروغي ، 

اکتر سره مشوره کول مرسته ک�وي پدغه ډول واقعاتو کي دډ. چي د پانيک حملي تشخص کييږدو بايد ردکړو 
 . تر څو دغه ډول امکانات رد شي 

 
 : دپانيک حملي ځيني پايلي 

 دټولنيز ژوند محدوديدل او ګوښه کيدل  •
 ډيپريشن او دځان وژني په هکله فکرکول  •
 السه ورکول دندی له د •
 کورني شخړي  •
 دمخدره توکويا الکولوباندي روږدي کيدل  •

  
دلت�ه د  .ه داوږد وخت لپاره دوام کوالي شي کوم چي درملنه ستونزمنه کوالي شي بي له درملني دپانيک حمل

 benzodiazepine لک�ه  درم�لپ�ه ش�ديدو پيښ�وکي . پاني�ک حمل�ي لپ�اره ي�وه اغيزمن�ه ت�داوي موج�وده ده 
,fluxetin   اوداسي نورمرسته کوي الکن ددرمل�و او روح�ي م�داخالت پ�ه ګ�ډه ډي�ر چ�انس دښ�ه کي�دو ل�ري .

ټ��ولنيزي م��داخلي دپاني��ک حمل��ي پ��ه ت��داوي ک��ي  ډي��ري زي��اتي مرس��تندويه دي او ج��انبي ع��وارض ه��م روح��ي 
 .  ددرملو په څير نه لري 

 
 :روحي ټولنيز مداخالت 

ده ، ک�والي ش�و چ�ي پ�ه  درملن�ه ډي�ره ک�ارونکیپ�ه ت�داوي ک�ي  روحي ټولينز مداخالت د پانيک حمل�ي •
 .ړوکو کارونهځانګړي ډول يا د درملو سره يوځاي 

 : کړي وڅاریدحملي پرمحال الندي مرحلي وچي ناروغ بايد تشويق کړ ټکیځيني مهم  •
 دمرستي لپاره چيغي مه وهي  ⇐
 په هغه ځاي کي چي حمله واقع شوه پاتي شي ترڅوحمله تيره شي  ⇐
 . دخپل تشويش په کنترولولو باندي تمرکزوکړي نه داچي دفزيکي اعراضو په کنترولو باندي ⇐
 کړي  یراکم  نښیرول کړي چي فزيکي ټتنفس کن. مي سره ساه واخلي و اراا هپه قرار ⇐
 . ځان خپله تشويق کړي چي حمله او پريشانونکي فکرونه اواحساسا ت ژر تيريدونکي دي  ⇐

 
 :  درملنهدوايي 

 ډيری رامنځ ت�هکه حملي شد يدي وي او. وي  نه اړتيا ره مرستندويه وي او درملوتهډيروناروغانو ته مشوره ډي
ي همدارنګ�ه ک�ه دلت�ه د پاني�ک حمل�ي س�ره يوځ�ا. ک�ونکي دي  مرس�تهدرم�ل ډير پ�ه وړان�دی ږي نو دډيپريشنکي

  Anxiolytic پ�ه خفيف�و پيښ�و ک�ي .کړو پيلی ډيپريشن ضد درمل کوالي شو چينو د  شتون ولریډيپريشن هم 
د  کارون��هچ��ي دوام�داره  لک�ه الپ�رازوليم ن��يم مل�ي ګ�رام پ��ه ورځ ک�ي باي�د دلن��ډي م�ودي لپ�اره توص��يه ک�ړو ځک�ه

 Fluxetin ي�ا   Amitryptilin (50- 150mg) د ډيپريش�ن ض�د درم�ل لک�ه . روږديت�وپ س�بب کي�ږي 
(20mg/day)   همدارنګه دډيپريشن ضد درم�ل پ�ه ع�ين ح�ال ک�ي . کړو و کارونهپه ورځ کي کوالي شو چي

 . موجوده ډيپريشن هم تداوي کوي 
 

  روحي ټولنيز مشاور بايد څه وکړي ؟
 : ونهارز)  ۱

 . پلټلنه وشيشتون ولری دنښو د پانيک حملي او همدارنګه که ډيپريشن    -
 . ،شمير،وخت او د پيښيدو د ځا ي په هکله پلټنه وشي  نشودڅرنګوالید -
خوني ي�ا  بيړنیوپوښتي چي کله حمله پيښيږي  په ډول د کورني څخه بيلګیدمرستي  په اړه پلټنه وکړي د -

 . اوداسي نور يی بيايی؟ ډاکتر ته
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 . کړي  څرګنده ورځني ژوند باندي يي اغيزيد ناروغانو په  -
ځ�ان  هخ�ډکو ځ�ايونو څ ګڼه ګوڼیوتل ، دکوره ځانته نه  لهلټنه وکړي لکه د ژغورني دکړووړو په هکله پ -

 .  ه خاده ، دجنازي او دفاتحي مراسمو څوژغورل لکه د موټرو تم ځاي ،
 دروحي ټولنيزوفشارونو پلټل  -
 پلټل  دمالتړي دکورن -

 
 :ی اړينی خبرتياوی ډير

 دي ته ورته ناروغي په کورني کي  -
 نوري فزيکي ناروغي  -
 لکه اپين ، هيروين يا الکهول  کارونهمخدره توکو  -
 مخه دناروغي  ترد ناروغ شخصيت  -
 ډيپريشن څخه مخکي د شخص په ژوند کي بدلون  -
 ژني د هڅوخطر وځان وژني يا د ځان  -
 ارونهک درملونودود يزود -

 
۲(    :   Psycho education 

څخه وروسته  ناروغ او دهغي کورني ته تعليم ورکول د اعراض�و پ�ه  له هغهيا پيلپه  درملنیدډاکتر د •
لنيزفش��ارونو، خصوص��ياتو، دوام اوپ��ه ټ��اکلي وخ��ت ک��ي د ب��دلون ،دممکن��ه خط��ري فکتورون��و،روحي ټو

د ن��اروغ او د  خبرتياویي��ولړ بنس��ټيز.  اړي��ن دي  ي��ر، ب��ابيړي او وق��ايي پ��ه هکل��ه ډ څ��ارنیدپايلو،ت��داوي ،
 :هغي کورني لپاره

 ده  وړ دعالجي ده اوپانيک حمله يو معموله ناروغ ⇐
د سيني درد، سرګيچي ي�ا س�اه . ويره اکثره وخت دفزيکي احساساتوڅخه د ډارله کبله منځته راځي  ⇐

 . ي روليږټندي دا د ويري په تيريدو سره کن لنډي دفزيکي ناروغيو عالمي
رول د مړکيدو څخه ويره ، پخپل ځ�ان د کنت�: پانيک حملي همدارنګه د ډارونکو افکاروسبب کيږي ⇐

 . رول شي ټيريدونکي حالت دي کله چي ويره کندغه ټول ت. السه ورکول له 
 .  ډيرویته پاملرنه ويره نوره هم  نښیفزيکي . ره يوبل غښتلي کوي دماغي او فزيکي وي ⇐
واق�ع  ګوښۀ کي�دل ي�ا دهغ�ه ح�االتو څخ�ه ځ�ان ژغ�ورل چي�ري چ�ي حمل�هدشخص د هغه ځايه څخه  ⇐

 . سبب کيږي  غښتلتياکيږي دهغه ياهغي د ويري د
 
 :  روحي ټولنيزي مداخلي. ۳
نته ي�ا ده ، کوالي شو چي په ځا کارونکی درملنه کي ډيره درملنهيزه مداخله د پانيک حملي په روحي ټولن •

 . وکارود درملو سره يوځاي 
 هځونبيا ک�ه چي�ري ي�ي ترش�ا روح�ي ټ�ولنيزه س�ت. وکړي د بنسټيزي مشوري مراحل تعقيب کړي  مهرباني •

 . مشوره تعقيب کړي وړ دکارولاوبيا. شتون ولری ارزونهء وکړی
 
 :چي ناروغ بايد تشويق کړو چي دحملي پرمحال الندي مراحل تعقيب کړي اړين ټکیځيني 
 لپاره چيغي مه وهي  مرستید •
 ي حمله واقع شوه پاتي شي ترڅوحمله تيره شي په هغه ځاي کي چ •
 . دخپل تشويش په کنترولولو باندي تمرکزوکړي نه داچي دفزيکي اعراضو په کنترولو باندي •
  .کړينښی به ليږرول کړي چي فزيکي ټتنفس کن. و ارامي سره ساه واخلي اپه قرار •
 .ر تيريدونکي دي ځان خپله تشويق کړي چي حمله او پريشانونکي فکرونه اواحساسا ت ژ •

 
 : واستوي که چيري ءتهداکتر. ٤

 وي  سختیډير نښی •
 وي ډيرته چي کله د ځان وژني خطردل •
  شتون ولری دفزيکي ناروغيوامکان •
 وره اغيزمنه نه وي مش  •

 
 :اړيني خبرتياوي 
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 طبي مشوروڅخه ډډه وکړي  چی داړتيا پرتهناروغ بايد •
 ي په اړوند په ملګرتيا او اعتماد سره خبري وشي ځوکړي چي دهغي يا هغه د ستون ښښناروغ سره کو •
 . وکړي  مرستهپه دوامداره کولو کي نښوپرته لدي جي دناروغ د مالتړد کورني دغړو •
 دزړه حمله نده ) دپنيک حمله( دا  •
 ښۀ کړي او دادماغ اوزړه لپاره مسموم کونکي ندي  نښیدرمل به  •
 . کړي نښواغيزه پيل  په وملد جانبي  عوارضو شروع کيدل ددي معني لري چي در •
 .کړي  یښ نښی يدرملو ته يوڅه وخت پکاردي چ •

 
٥ .Follow up : 

 و دځان وژني فکرونه  وارزول شي د درملوجانبي عوارض، ډيپريشن ا. ښۀ والي  سربيره د وريپرمش  •
 

 
 Generalize Anxiety disorder (GAD)(مزمنه داخلي ويره )  ۲

ب�ي ل�ه کوم�ه  ت�لک�ه ي�و ت�ن . ش ديواقع�ي تش�وياوغيرډيريانو په هکله دوامدار، نوشمزمنه داخلي ويره د ورځي
. ډ ک�ړي ، ن�و داکي�داي ش�ي مزمن�ه داخل�ي وي�ره وي دليله  ډير وارخطاوي او دغه تشويش ورځني�ز ژون�د ګ�ډو

مزمنه داخلي ويره د زياتو غير واقعي ويري او تشويش سبب کيږي او د باالخاصه حاالتو څخه ډير زي�ات وي 
دد غه ګډوډي  معني اکثره دواقعاتو دانتظاري ويري سره وي  ،ډيري وخت د روغتي�ا ، پيس�و ، ک�ورني ، ي�ا . 

ن�ه  وړک�س پ�دي . ه وي چي پ�ه ګوت�ه ش�ي منځحتي که څه هم د تشويش منبع ستون کار په هکله تشويش لري ،
  .وي چي دتشويش دغه کړي ودروي سره ددي چي که دااحساس کړي چي داکنترول دي 

زړه دض�ربان ډيروال�ي ي�ا دخ�وب څرګن�ديږي دبيلګ�ي پ�ه ډول ،س�ردرد، د نښ�یفزيک�ي  ت�لک�ي  س�ر په ل�ومړي
 . ي ځستون
 :   لرونکي وي نښورونکي د ځينوالندي يا ټولود مزمني داخلي ويري ل •

 ډير تشويش او فشار ⇐
 و په هکله ځغيري واقعي خيال د ستون ⇐
  وړتيا نلری چی ارامه اوسی ، ددي متيانارا ⇐
 هراو تخرشيت ق ⇐
 ي ځمرکز کي ستونپه فکري ت ⇐
 دعضالتو شخوالي  ⇐
  یسردرد ⇐
 خوله کيدل  ⇐
 زړه بدوالي او دګيډي نارامي  ⇐
 ژرستړي کيدل  ⇐
 ي ځدخوب ستون ⇐
 ريږديدل  ⇐
 تشنا ب ته ژرژر تګ ⇐

  
پ�ه ځين�و  خ�وي�ږي ډيراو ي�ږیکم وی، دوام�داره خ�ولک�ه پني�ک حمل�ي پ�ه ش�ان حمل�ي ن�ه وي  نښ�یGAD د •

س�ره ورت�ه وال�ي ل�ري د    GADځين�ي دداخل�ي ن�اروغي د . ي�ږي ډيرپي�داکوي او  ش�دت نښ�یح�االتو ک�ي 
  anxietyي�ا مخ�دره ت�وکي کي�داي ش�ي د )  thyrotoxicosis(وال�ي ډيرګي په ډول د تايرويد دفعاليت بيل
 . سبب شي  نښود

 
 : ځيني پايلي عبارت دي له    GADد  •

 دنشي توکو يا الکهولو اعتياد  ⇐
 ډيپريشن  ⇐
 ي ځي ستونساتلو کپه  دندید ⇐
 اعتياد  رملودپه  ⇐
 ي ځپه اړيکو کي ستون ⇐
 ځان وژنه  ⇐
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ک�والي ش�ي  درملن�هروح�ي ټ�ولنيزه او دواي�ي . ش�تهي�ي  درملنهمن وي ، آلکن ځسره ژوند کول ستون GAD  د

ژون�د  پ�اتیزده کړي او خپ�ل  وړتياویپه ښه والي کي مرسته وکړي او ناروغ کوالي شي چي ځيني ونښچي د
. دن�ده پ�ه ښ�ه توګ�ه ترس�ره ک�ړیدادي چ�ي  د ن�اروغ س�ره مرس�ته وش�ي چ�ي خپل�ه  درملنی موخ�هد .ړي تير ک

 . څومره شدت لري   anxietyاړه لري چي  درملنی برياليتوب تل پدی پورید
 

 روحي ټولنز مشاور بايد څه وکړي؟
 : ونهارز. ۱

 ولټوي  نښیکي د روحي او فزيکي   GAD  د  -
 وکړيد شدت او شمير پلټنه نښود  -
 په ورځينيو کارونو کي مداخله  -
 د روحي ټولنيزو روحي فشارونو پلټنه وکړي -
 . په وجه هغه عمده تشويش وپلټي   GAD د  -

 
 :ی خبرتياویاړين یډير
- Anxiety disorder په کورني کي. 
 په ناروغ کي د فزيکي ناروغي په اړه   -
  کارونه درملنیاو پخواني ددرملو او اوسنی  -
  کارونهلکهولو د نشي توکو يا ا -
 مخه نه د د تن شخصيت د ناروغي  -
 د ناروغي ترمخه د ناروغ په ژوند کي بدلونونه   -
 د ځان وژني او دهغي دهڅي خطر   -
  کارونهد دوديزو تداويو  -

 
۲ .Psycho education روحي تعليمات : 
و دوصف ،دوام، د وخ�ت وروسته  بايد ناروغ اود هغي کورني ته داعراض وله درملنیلومړي يا د ډاکتر ددرمل 

وق�ايي  په تيريدوسره بدلون، روحي ټولنيزروحي فشارونو، دهغو په پايلو،دځان وژن�ي دخطر،تعقي�ب، ب�ابيړي او
 . وشي  پام لرنهته په تعليم ورکولوکي 

 :خبرتياویيوڅه 
 دناروغ احساس دناروغ غلطي نده  •
• GAD  دعالج وړ حا لت دي 
 دا د ضعيفي يوه نښه نده  •
 . ورځيني ژوند پوري اړه لري کوم چي غيري واقعي دي په  خواقعي ندي دا تشويش و •
 که يوه تداوي کارورنکړي بله يوه شته  •
 کړو یراکم نښیتر څوفزيکي   relaxationورځني  •
 فعاليت او تمرين کول منظمه توګه په  •
 کله چي روحي ټولنيز مداخالت مرسته ونه کړي درمل استعمال کړي •
 تحمل وړ او موقتي دي  ددرملو جانبي عوارض د •

 
 :    psychosocial counseling روحي ټولنيزه مشاوره  . ۳
ه ځترش�ا ک�ه کوم�ه روح�ي ټ�ولنيزه س�تون بي�ا ددي. مهرباني وکړي د بنسټيزي مشاوري مراحل تعقي�ب ک�ړي  •

 . بيا استطباب لرونکي مشاوره تعقيب کړي . موجوده وي ويى ارزوي 
 
 : واستوي که  ءتهډاکتر. ٤

 اض شديد وي اعر -
 ) شتون ولریکه ډيپريشن ( ژني خطر وي د ځان و -
 دنورو فزيکي ناروغيو شک وي  -
 وره اغيزمنه نه وي لومړني مش -
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٥ .Follow up : 
چي��ری  يوځ�اي مش��وره ک�ول او ک�ه نښ��و څ�ارل،ج�انبي و درمل�، د ون��هيره پ�ه مش��وري ، د ښ�ۀ وال�ي ارزبرس� •

     .زویژورخفګان هم شتون ولری دځان وژنی فکرونه وار
 
  : phobiasفوبيا ) ۳
ناک�ه خطر پخپل�ه ک�وم چ�ي ده، کي�دو پ�ه ص�ورت ک�ي دمخ�امخشيانو سره دځينو وبيا يوه قوي ،تخريشونکي ويرهف

ش�تون ل�ري او ورس�ره م�خ پيښه ده چي دټولو انسانانو په ورځيني ژوند کي  هنارمل هويره يو. ندي منځته راځي 
، دګي�ډي ن�ارامي ،  س�ره ټک�اندزړه منځت�ه راوړي د نښ�ی  anxietyپ�ه فوبياکښ�ي وي�ره د ډارونک�ي  خو.کيږي

اوپ�ه  که فوبي�ا ډي�ره ش�ديده وي ن�و ژون�د مح�دود دوي. کي  بڼو له او لړزه البته په اکثرهسرګيچي، ساه لنډي، خو
ش�ي او چيرت�ه چ�ي  ترولک�ی الن�دی راوړي چي پ�ه پراخ�ه پيمان�ه، او کيداي شي په شخص زورولکه کی راولی

 . دهغي څخه ځان وژغوري  تحديد وي
 ) :social phobia(ټولينزه فوبيا 

 . ډيره زياته ويره د ټولنيزو حاالتو څخه کوم کي چي وارخطا کيدل امکان لري  •
 د خلکو دليدو يا دنوروپوسيله دقضاوت کولودخطرد شتون په وجه د وارخطايي احساس •
 انتظاري ويره •
 :و کښي ويبارزشديد روحي فشار او ويره په الندي حاالت •

 کي ورپيژندلونوروخلکو ته په  ⇐
 پرمحال نيوکوورولو ياځد  ⇐
 پرمحال وړګرځيدوپاملرنی دخلکو د ⇐
 د خلکو دليدو يا مشاهده کيدوپرمحال پداسي کي چي دي يوڅه کوي ⇐
 په رسمي يا عامه حاالتوکي د وينا لرل چي يوڅه ووايي  ⇐
 په لرلو کي  ناستیدلوړرتبه خلکوسره د ⇐
 پرمحال   بهرکيدلوټولنيزو حاالتود ځاي څخه  د د بي امني احساس او ⇐
 په اساني سره وارخطا کيدل دبيلګي په ډول لړزيدل ، سورکيدل ⇐
 کي فکرکول چي نورخلک ماته ګوري و اوکتنويه مالقات ⇐
 خوراک، ليکل ، خبري کول ، د تليفون کول: کي ځيني کارونه نه کول لکه په عامه ځايونو ⇐

 
،دنورو خه شديد ي درجي پوري وي او کوالي شي چي په کار ک�ي ،پ�ه س�فرشدت يي کوالي شي چي دخفيف څ

څخ�ه  ل�ه ډولون�و دفوبي�اډيرو هي�و څ� چ�ی دځين�ي خل�ک کي�داي ش�ي .و س�بب ش�ي ځسره په کړو وړو کي د س�تون
 .ورنځيږي 

 الس�ه ورک�ول، ډيپريش�ن، ځ�ان وژن�ه ،دمخ�دره توک�ول�ه  ن�دیګوښه کي�دل ، د: عبارت دي له د فوبيا ځيني پايلي 
ځين��ي وخ��ت د روح��ي ت��داوي س��ره يوځ��اي   ،خ��وداخالتو تخنيکون��ه مرس��ته کويد فوبي��ا س��ره روح��ي م��. کارون��ه

د . د روح�ي ټ�ولنيزي ت�داوي س�ره ښ�ه ځ�واب واي�ي    Specific phobias . وي اړتي�ا ت�ه کارون�هددرمل�و 
ليم ، ډي���ازيپم ، الپ���رازو( درملن���ه لپ���اره دواړه دواي���ي )    (social anxiety disorderټ���ولينزي فوبي���ا 

 . او روحي ټولنيزي مد اخلي ګټوري دي ) پروپرانولول او فلوکسټين 
 
 

 :روحي ټولنيزمشاوربايد څه وکړي 
    : ونهارز ) ۱

 . و پلټل ځدتاريخچي او مربوطه ستون نښود -
 دشدت پلټل  نښود -
 په ورځني ژوند باندي  غد نارو هيزغا نښود -
 دروحي ټولنيزو فشارونو پلټل  -
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 : اړينی خبرتياوی په هکله د یډير
 کي  کورنیورته ناروغي ددوي په  -
 که وي  شتوني غفزيکي نارو -
 تاريخچه  ددرملنی -
   کارونهمخدره توکو يا الکهولو   -
 د ناروغ شخصيت  -
 ناروغي ترمخه دناروغ په ژوند کي بدلون  -
 ځان وژني ياد هڅي خطر   -
 کول دندی ترسرهټولنيزي  دشته -
  کارونهدرملنووديزودد -

  
   :    psycho educationروحي روغيتيايي تعليمات   )۲

د ځا نګړتي�اوو ، دوام  او د وخ�ت پ�ه تيري�دو س�ره د ب�دلو ن پ�ه اړه، روح�ي  نښوناروغ او کورني ته د •
 . ، بابيړي او وقايي په اړه وروزل شي څارل، درملنهنيزو فکتورونو ،دهغود پايلو،ټول

 
 : تياخبرور لپاره امش یدروحي ټولنيز   

 ناروغ پدي يقيني کړي چي فوبيا د عالج وړ حالت دي  •
 . ډيري فوبيا ګاني دکوچنيوالي په دوران کي پرمختګ کوي او په پاي کي د منځه ځي  •
 . دا په کاهالنوکي په نادر ډول په دوامداره ډول پاتي کيږي ا و بي له تداوي پرمخ ځي   •
ی منځ�ه الړ اونښی لهباندي الس بري شي ويره  خپلهپډول دوي ډيري کاهالن کوالي شي چي په بشپړ •

 درملن�یدوام او پرمخت�ګ ک�وي ، ب�ي ل�ه  څخ�ه بلوغي�ت ل�هنيزه فوبيا په عمومي ډول وروس�ته ټول. شي
 . ټول عمر لپاره دوام وکړي د کوالي شي

د ويرود ځايونو او شيانو سره مخ ک�ول د د ي پرځ�اي چ�ي ش�خص وتښ�تي ددي س�ره ع�ادت کي�ږي او  •
اع�راض چ�ه د فوبي�ا پ�ه ح�االتوکي منځت�ه راځ�ي او   anxietyدرم�ل د . ري د منځ�ه ځ�يفوبي�ا چ�ي ل�

 .  ناروغ ورسره مخ وي کنترولوي
پداسي الروچارو خبري وکړي چي د ويري دزياتي�دو څخ�ه دف�اع وک�ړي دبيلګ�ي پ�ه ډول ن�اروغ ب�ا ي�د  •

وجه لرم په ی ګڼه ګونی ردلته د ډيوه کمه اندازه دو يري يو احسا س ځان ته په يادراوړي چي زه په ي
 .منځه والړه شي له ، دغه ويره بۀ په يوڅو دقيقو کي 

څخ�ه  کارون�هد  benzodiazepineددي لپاره چي دويري سره مقابله وکړي ناروغ باي�د د الکولوي�ا  •
 .  ډډه وکړي 

 
  :روحي ټولنيزه مشاوره   )۳

ځی شا نوري روح�ي ټ�ولنيزه س�تونکه تر بيا . وري مرحلي تعقيب کړي مهرباني وکړي د بنسټيزي مش •
 . وره تعقيب کړي بيا د استطبا ب وړ مش. شتون ولری ارزونه يی وکړی

 
 :ډاکترته يي وليږي که . ٤

 وي سختی  یډير نښی  -
  شتون ولریدځان وژني خطر  -
   شتون ولریاضافي فزيکي ناروغي ورسره   -
 روحي ټولنيزه پاملرنه اغيزمنه نه وي   -
  تون ولریشنوري رواني ناروغي   -

 :  څارل يا تعقيب   .٥
ون��ه د ن��ورو روان��ي ګ��ډوډيو خط��ر ارز ، ددرمل��و ج��انبي ع��وارض او س��ربيره وري ي��ا ښ��ه وال��يپرمش��  •

   .کړيو
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٤ (obsessive compulsive disorder (OCD)  )وسواسي اجباري ګډوډي(                                                      
وډوي يوه ناروغي ده چي داددي سبب کيږي چي هغه افکار چي خلک يي نه غواړي  اوبسيسف کمپلسيف ګډ

پل ورځيني ژوند مونږ ټول معموال په خ. بيا بيا ترسره شي ) کمپلشن(او ځيني کړه وړه ) اوبسيشن(راشي 
 ،ډي ،سي ،په هر حال د او. د غاښونو برس کوللکه د خوب څخه مخکي کښي ددي عادت لرو

کي کس د ددي توان نه  ،ډي ،سي،او،په . ړه  وړه د ورځيني  ژوند د سرمشق په ډول وي کلرونکوناروغانو
. راوړي چي په تکراري ډول پخپل دماغ زور لري چي ځيني افکار ، نظر يات يا غو ښتني کنترول کړي کوم

ي چي دي کوم چي کس نشي کوالدمنلووړندی  لپاره دکسرول دي اوټل کندغه افکارګډوډونکي دي ، غيري قاب
ويره منځ ته دغه ډول افکار نه زغمل کيدونکي . نظره يي  وغورځوي يا يي د نوروسره شريک کړي  له

شي  په کولوکي د بي وسي احساس وکړي په استثنا دځانګړو اړباسی چی دهر دي ته کسراوړي کوم چي بيا
ډول کارونو ته  ول دغهنه مقاومت کيدونکي اړک.  ويره راکموي بي کارونو کوم چه د افکاروشدت اومذ ه

 خوي  اوبسيشن او کمپلژن پوهيږي لرونکي ډيري خلک په خپلو دغه بي معن ،ډي،سي ،او،د. کمپلزن وايي 
 . دوي ددي توان نه لري چي دا ودروي يا يي دنظره وغورځوي 

ډيري ويري بيا بيا واقع کيدونکي ، مقاوم ، نه غوښتونکي افکار يا تصويرونه دي کوم چي د : وبسيشنال) الف
 : سبب کيږي ، چي ډير عام اوبسيژن عبارت دي له

 د چټل کيدو يا مکروبي کيدو څخه ويره  •
 د کورني دغړي يا ملګري ته د ضرر رسيدو څخه ويره •
 دقهر کيدو څخه ويره  •
 ډير شک يا بد ګماني  •
 د ترتيب ، جوړجاړي او مطالبي په اړه تشويش  •
 ړهپه مکمل ډول  شيانود الزم بلل کيدو په ا •
 . د کارونو د ښه نه ترسره کولو په اړه تشويش ،همدارنګه که يوکس پوه شي چي داصحيح ندي  •
 د نظر وهلو يا د ګناهګارو افکارو څخه ويره  •
 . ټول وخت د ځينو اوازونو، تصويرونو، الفاظو يا اعداو په اړه ويره  •
 . شک کول چي فالني کس دروازه نده قلف کړي يا يي بخاري نده بنده کړي  •

تکراري کړه وړه دد ي لپاره چي د اوبسيژن له کبله د لوړي کچي ويره راکمه کړي ، ډير عام :  کمپلژن)  ب 
 کمپلژن کړه وړه عبارت دي له 

د دروازي ، سويچونو، د پيسو دچيک ليکونکي، ددوکان او وسايلو چيک کول ددي لپاره چي دوي  •
 .ي دي مطمين شي چي دوي ګل کړي ، قلف کړي يا يي بند کړ

 . وينځل او پاکول لکه بيا بيا د السونو وينځل ، غسل کول يا د غاښونو برس کول  •
 بيا بيا د شيانو شميرل  •
 .تکرارول د ځينو الفاظو يا جملو  •
 . تکراري عملونه په چوکي کي د ناستي يا پاسيدواو د روازي ته دتګ او راتګ  پر مهال  •
 . په ځينو طريقو دشيانو ترتيبول او منظمول  •
 ډيري وخت د ځينو شيانو لمس کول  •
 بيا بيا د لمونځ کول  •
 .د اخبارونو، بريښنا ليکونويا لوښو او نورو شيا نو ساتل کوم چي د اوږد وخت لپاره ساتل اړين ندي  •
 .په تل پاتي او ثابت ډول د بيا يقيني کيدو او منظوري لټه کول  •

دوي�ري ل�ه عملون�ه بي�ا بي�ا ت�ر س�ره ک�ړي ، ځک�ه داخلک د مجبوري احساس لري ترڅو  لرونکيډي  ،سي، او د
ځل لپاره دا نشي کوالي ، ي�ا ن�ه غوښ�تونکي افک�ار کي�داي ش�ي پ�ه ن�ابللي وروستی ډول د ښهکبله هغه ياهغي په 

د اوس�ي ډي لرونک�ي خل�ک کي�دالي . لري کيدل فقط د موق�ت وخ�ت لپ�اره وي   anxietyنو د . ډول بيا راشي 
نورډولونه هم ول�ري لک�ه فوبي�ا ګ�اني ي�ا پاني�ک حمل�ي او کي�داي ش�ي د ډيپريش�ن   anxiety شي ډيري وخت د 

رمل او غيري دغيري نا( کيداي شي په ډيپريشن ، سکيزوفرينا ، ټيک  نښیورته  ،ډي ،سي،د او. سره مل وي 
کي ه دغاښونو خوړل يا دپوس�تو لکځي اوهمدارنګه په ځينيوعادتي ستونکښي هم وليدل ش)  شتونارادي حرکاتو

څخ�ه د ګوښ�ه  ډي پايلي کيدالي شي چي د اعيت�اد دس�تونزو، ډيپريش�ن ، ځ�ان وژن�ي ، دټ�ولني ،سي ،او د خوړل
دوام�داره کي��دو  ،ډي ،س��ي،ب�ي ل��ه درملن�ي او. و او د ژون�د د کيفي��ت د کمښ�ت س��بب ش�ي ځکي�دو ، ټ�ولنيزو س��تون
ی ه ش�ته دي ک�وم چ�ي ډي�راوي لپ�اردلته يو شمير ډول ډول تداوي ګاني د اوسي ډي د ت�د. خواته پرمختګ کوي 

لک�و ک�ي ک�ار خ ب�يال بيل�والري چ�اري پ�ه  بيالبيل�ی.اض ډي�ر فش�ار راوړونک�ي وي دي کله چي اع�ر کاريدونکی
. ميتودونه روحي م�داخالت دي ک�وم چ�ي ب�ه پ�ه ن�ورو برخ�و ک�ي وروس�ته پ�ري بح�ث وش�ي  کارونکیکوي ډير
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خه يو يي يا د روحي تداوي سره ي�و ځ�اي مرس�تندويه ځيني خلکو کي ددرملو موندل په اوسي ډي کي ددواړو څ
 .   دي

 –  ۷٥(ي�ا کل�وميپرامين ) مل�ي ګ�رام۲۰(لک�ه فلوکس�يټين )  SSRI(ددرملو څخه معموال د ډيپريشن ض�د درم�ل 
قبض�يت  ،ري لک�ه زړه ب�دوالي ،دخ�ولي وچ�واليدرمل ډير جانبي عوارض هم ل. توصيه کيږي ) ملي ګرام۱٥۰

 .ترګو تياره کيدل ،دخوب ګډوډي ،دمعدي نارامي او همدارنګه ويره زياتوي ،سردرد،سرګيچي ، په س
 

 روحي ټولنيز مشاور بايد څه وکړي ؟
 : ونهارز   )۱

 پلټل نښود ،ډي ،سي،او،د  -
 دوام پلټل  داونښوسختی د -
 اغيز دناروغ په ورځيني ژوند باندي  نښود -
 ) چي دکومه ځايه راځي(دناروغ دافکاروسرچينه  -
 .کړه وړه يي په کومو افکاروالړ دي عملونه او  -
 . هغه وخت چي ددغه ډول کړووړو لپاره مصرفوي  -

 : ی خبرتياوی په هکله داړينی ډير
 شتون ،ډي ،سي،او ،په کورني کي د -
 فزيکي ناروغيوپه اړه -
 په اړه  کارونهدرملو د  -
 په اړه یکارونمخدره توکو يا د الکولو  -
 د ناروغي ترمخه د کس د شخصيت په اړه -
 ناروغي وروسته د شخص په ژوند کي د بدلون په اړه  د -
 د ځان وژني يادځان وژني دهڅي د خطرپه اړه  -
 په اړه درملنودکارونید دويزو -

 )  psycho education(روحي تعليمات  ) ۲
،اوبس�يژن ، کمپل�ژن ، د وخ�ت پ�ه تيري�دو س�ره ددي ب�دلون، روح�ي  نښ�وک�ورني ت�ه د هدناروغ او دهغ •

،دب�ابيړي اوددي دوق�ايي پ�ه اړه  څ�ارلد دوام ، درملن�یرونو،ددي دپايلو،ډولونو اوداټولنيزو روحي فش
 . تعليمات ورکول

 : ځيني د پام وړټکي 
 ه ده ځيوه عامه ستون ،ډي ،سي،او •
 دعالج وړ يو حالت دي  •
 . ځيني وخت په کورنيو کي پرمخ ځي  ،ډي ،سي،او •
 . او مرسته الس ته راوړي  مالتړد ملګرو څخه کوالي شي  •
 . منه کوي ځستون درملنهو پټول ددوي ځد ستون  •
 . مرستندويه دي ډيردرمل او روحي ټولنيز مداخالت  •
 . پالن تړل ، حتي که ځيني وخت نارامه کونکي هم وي  درملنید •
 . ه د مجادلوي ميکانيزم په ډول ډډه کول خڅ دکارونید مخدره توکويا الکولو •
 . البته چي ځان ګوښه کوي هم په ټولنيزو فعاليتونو کي برخه ورکول ، •

 : وره روحي ټولنيزه مش) ۳  
بي�ا . ناروغانو لپاره د ځانګړو تخنيکي مداخالتو مراح�ل تعقي�ب ک�ړي  ،ډي ،سي،او،مهرباني وکړي د  •

بي�ا د اس��تطباب . ک��ړيش�تون ول��ری ارزون�ه ي�ی وه ځددي ترش��ا کوم�ه روح�ي ټ��ولنيزه س�تونک�ه چي�ري 
 . مطابق مشاوره تعقيب کړي 

 : واستوي که  ءډاکتر ته)  ۴
 اعراض ډير شديد وي  -
 د ځان وژني يا د ځان وژني د هڅي خطر موجود وي  -
 د نوروممکنه فزيکي ناروغيو سره يوځاي وي  -
 . وره اغيزمنه نه وي لومړني مش -

  :تعقيب  )۵
 او دمشاوري پرمختګ ارزيابي کړي دمشاوري څخه عالوه دناروغ ښه والي ، ددرملوجانبي عوارض  •
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Conversion (Dissociative) disorder 
کنورژن يو د ماغي پروسه ده کوم چي د شناخت ددرک  اواحساساتو، افکارو، حس�ونو، درکون�و او د ح�افظي د 

، درک کول�و چ�ه هغ�ه څ�وک  دن�دوي شي په حافظه ، د بدن په کي کوال پايلهچي په . لون ترمنځ اړيکي لري بد
نو يا شروع يي اکثره ناڅاپي وي او د روحي فشارو. ريقه کي بدلون راوړي ، د شاوخوا چاپيلایر دليدلو په ط هد

د ايوميک�انيزم دي چ�ه د خلکوس�ره مرس�ته ک�وي ترڅ�و  ترضيض�ي . منوحاالتو سره تړاو ل�ري ځد شخص ستون
پ��ه  ه��ودا پ��ه هرعمرک��ي پيښ��دالي ش��ي . ر،جنس��ي تي��ري او داس��ي ن��و چاوديدن��هي تي��ري ک��ړي  لک��ه د بمونوپيښ��

 یورځڅ��وروح��ي فش��ارڅخه ډک��ي پيښ��ي پ��ه تعقي��ب ي��ا  هداد ي��و ت��ل. کي ډي��ره عام��ه ده ان��انوو ځوانوماش��ومانو ا
  .وروسته منځته راځي
 : ځيني عام اسباب يي 

 د کوچنيتوب ددوري ترضيضي پيښي •
 چاسره چي مينه لري دهغه دالسه ورکول  •
 جنسي تيري  •
  يا تيښتونه اغواکول •
 ي کول ددولتي مقاماتو له خوا په يوکس زورزيات •
 ټکر •
 کي  ړی په لړد جنګ •
   کارونهدمخدره توکو •

 
 : يي  نښی ه دي چي اکثره عامدلته ډير ډولون

 )فلج واو پښ ودالس(ددي توان نه درلودل چي اطرافو ته حرکت ورکړي  •
 ناڅاپي کوڼوالي يا ړوندوالي  •
 . غير نورمال قدم وهل يا حرکات يا د توازن د منځه تلل  •
 د حيسيت دالسه ورکول لکه بوډي کيدل  د بدن په ځينو برخو کي •
 د شعوردالسه ورکول او ځواب نه ورکول  •
 د تيروپيښو يا دځان دپيژند ګلوي په هکله دحافظي اختالل  •
 ،مهارتونواو وړتياوچه ده زده کړي هيرول ودځينو مهمو معلومات •
 . داسي احساسول چي ګويا دا چاپيلایر نابلده دي  •
 .دي  پردیچي خلک ده ته  ي دي  پوهيږيداسي درک کول چ •

 
 

کورني د غړو پ�ه د  ژباړندوی دیتهديدونکو پيښو  دکوم چي د ژوند دی ډير عام اشکال د شعور دالسه ورکول
روح�ي  هپه ناڅاپي توګ�ه راڅرګن�ديږي او کي�دالي ش�ي دي�و نښی تل.خوني ته راوړل کيږي  بيړنیوسيله ناروغ 

ک خپل ش�ديد  روح�ي فش�ار دفزيک�ي اعراض�و او عاليم�و دالري ځيني خل.فشارد واقعي په تعقيب منځته راشي 
روحي فشار، ټولنيز، په کاراو يا په نوروبرخ�و ک�ي د خراب�والي ل�ه کبل�ه رامنځت�ه  نښی دپاموړسخت.څرګندوي 

 . کيږي 
 

 :په دی ډول دیځيني د خطرفکتورونه 
 ه په کورني کي ولري ځچي دي ته ورته ستون •
 مخ شوي وي يو ډير شديد روحي فشار سره  •
 د روحي فشارونو څخه ډک کور، کار او ژوند ولري  •
  ګټه پورته کيږید يوکوچني په ډول ورڅخه فزيکي يا جنسي ناوړه  •
 يا ډيپريشن څخه رنځيږي   anxiety د  •

 
فزيکي څرګندوني په غيري ارادي ډول منځته راځي ، چ�ي طب�ي معاين�ات د وظ�ايفو دخراب�والي لپ�اره د فزيک�ي 

په وخت ددي پيژندنه اهميت لري ځکه  چ�ي د ن�اروغي دش�روع پ�ه دوران ک�ي  . څرګند سبب نه ښياسبابو کوم 
کوالي شو چي په اسانه تداوي وکړو ، الکن که تداوي نشي کيدالي شي دداسي اعراضو سبب شي ک�وم چ�ي پ�ه 

ش�کايت پ�ه  په مقاوموپيښ�وکي ، ن�اروغ کي�داي ش�ي د ج�دي. پايله کي اعراض سخت يا ښه کيدل يي ناشوني شي
 .    ډول خاموشي او  کينه  ښکاره کړي
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 :ډول خلک په زيات  خطرکي وي د دغه 
 ځان وژني دهڅو يا ځان ته د نقصان رسولو   •
 مخدره توکو يا الکولوپه استعمال سره •
 خوب ګډ وډي په شمول د خوب کي ډاريدل  •
 او ډيپريشن ته پرمختګ   anxiety نورودماغي ناروغيو لکه  •
 ي ځاړيکو کي ستونپه کاراو  •

 
پرمح�ال غل�ط دکنورژن ګډ وډي دضعف او نه جواب ويلوسره که مل وي کيداي شي  دميرګيو س�ره  دتش�خيص 

 شي
 :النديني جدول به ددوي په توپيرولو کي مرسته وکړي

 کنورژن  ميرګي 
Aura  دګيډي ګډوډي، غيري معمو ل

 بوي يا مزه 
دقه��ر څخ��ه وروس��ته دمنځ��ه ځ��ي ،دم��زاج  

 پکي وي تغيرات 
 په ورو وي ناڅاپي وي  شروع

 د نورو په مخ کي  په هرځاي کي وي موقيت 
 هميشه د يوي شخړي وروسته   کوم فکتورموجود نه وي  شروع کونکي فکتورونه 

 په قرار وي  ناڅاپي  راغورځيدل 
 غيري منظم وي  ټونيک کلونيک ، متناظر وي غيري ارادي حرکات 

 موجود نه وي  موجود وي  دخولي څخه زګ راتلل 
 نه وي موجود موجود وي  د تشو يا ډکومتيازو پخپل سرتلل 

 نه وي موجود  کيداي شي  دژبي چيچل 
 نه وي موجود موجو د وي  دحملي پرمحال شينوالي 

 نه وي موجود  موجودوي  دحملي پر محال ټپونه 
  په قسمي ډول يي ياد وي  په ياده نه وي   دحملي يادښت 

 
دادي چ�ي د احساس�اتو،افکارو،درکونو او ح�افظي ت�رمنځ د اړيک�و  درملنی موخ�هاو د درملنهددي لپاره اغيزمنه 

 د ډيروميتودون�و يوځ�اي ک�ول دي درملن�هاغيزمن�ه . و احساس وپال�ل ش�ي زياتوالي راوړل شي او د توان ورکول
يا د بي خوبي په    anxietyد ډيپريشن،  درمل کيداي شي. وي  والړه مداخالتو باندي وروحي ټولنيز په وتلخ

او ل�ه بل�ه پل�وه درم�ل . تداوي کي ډيره مرسته وکړي ،الکن دلته داسي درمل نشته چي دا حالت پري تداوي کړو
 . ډير جانبي عوارض هم لرالي شي 

 روحي ټولنيزمشاور بايد څه وکړي؟ 
 :کول  ونیارز د  )۱

 د اعراضو پلټنه   -
 داعراضو دشدت پلټل -
 ي ټولنيزوفشارراوړونکو پلټل دروح -
 داعراضو اغيزد ناروغ په ورځيني ژوند باندي  -
 د خطري فکتورونو پلټل   -
 

 : ډير اړين معلومات  د
 کورني په اړه     -

 پخوا يي دي ته ورته ناروغي لرله -
  کارونهدالکولو يا مخدره توکو -
 د ناروغي ترمخه د کس شخصيت -
 هد ځان وژني يا د ځان وژني دهڅو په اړ -
 په اړه درملنودکارونی ددويزه -
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 : روحي تعليمات  ) ۲
ناروغ او دهغه کورني بايد داعراضود وصف ،دوام او دوخت په تيريدو سره دب�دلون، ممکن�ه خط�ري  •

،تعقي���ب، ب���ابيړي اودهغ���ي  درملن���هوړونکوعواملو، دهغ���وي دپايلو،فکتورون���و،روحي ټولنيزوفش���اررا
 . دوقايي   په اړه وروزل شي 

 : ړ ټکيدپام و
 .و په اړه خبري وشي ځاو ستون ناروغ سره د تازه پيښوشوو روحي فشارونو •
 .رول نه لري ټاختياري کن نښوناروغ په خپلو •
 .د ښه والي لپاره په مثبت ډول د ناروغ تقويه کول •
 . د اعراضو دتقويه کولو څخه بايد ډډه وشي  •
 . وکړي پيل ولو فعاليتونو باندي ژرترژرهخپلو معم •
 .وخت لپا ره داستراحت او  دفعاليتونوڅخه دګوښه کيدو څخه ډډه وشي  هد اوږد •
 .  د روحي فشاره سره د مقابلي الري چاري بايد ښه شي  •

 
 :   ورهروحي ټولنيزه مش) ۳

وري مراحل تعقيب او په ډيره پاملرني سره اکثره پيداکي�دونکي اعراض�و مهرباني وکړي دبنسټيزي مش •
ي تحليل کړي او دمراجعه ک�ونکي د ځد دي ترشاپرتي ستون. رزيابي کړي ااو د مسايلو  ترمنځ اړيکه 

 . ممکنه منابعو په اساس  دحل الري چاري پيداکړي

 :ډاکتر ته واستوي که    )٤
 که تشخيص نا څرګند وي  -
 که د ممکنه فزيکي ناروغيو سره يوځاي وي  -
 که لومړني مشاوره اغيزمنه نه وي  -

 
 :تعقيب    )٥

 .عالوه دناروغ ښه والي او ددواجانبي عوارض ارزيابي کړي د مشاوري نه   •
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11Bرواني ګډوډي ېشديد 

12Bس ياليونتوبزسايکو: 
ډير .  س يوه شديده رواني ګډوډي ده کوم چي د غيري نورمالو افکارو، درک، اوکړو وړو سبب کيږي زسايکو

په سايکوسس ک�ي ام وړنښی دپدوه .السه ورکول دي  ړيکی لهسايکوسس کي هغه دحقيقت سره اعمده بدلون په 
هزيان يوه غلطه عقيده ده چي ددليل په وسيله نه اصالح کي�ږي او ن�اروغ پ�ه خپل�ه .  هزيانات او برساما ت دي 

عقيده بي له کومه دليل�ه کل�ک والړوي او نورخل�ک ورس�ره پ�دي عقي�ده ک�ي مواف�ق ن�ه وي لک�ه مس�موم ک�ول ي�ا 
 . ځيني وايي جادو پري شوي او داسي نور،پيريانو نيول،  ی ترسره کولسيسدپرخالف يي د

ډيروخلکولپ�اره دغ�ه . غلط درک ته برسام وايي لکه دداسي شيانو اوريدل ،لي�دل احساس�ول چ�ي موج�ود ن�ه وي 
ي اړيک�ي ،الس ت�ه راوړن�ي ډول مخامخ کيدل کوالي شي ورځين�ي ژون�د ک�ي مداخل�ه وک�ړي اودخلک�و س�ره ددو

س�ايکوتيک بح�را ن پرمح�ال ش�خص نش�ي ک�وال ي پ�ه ن�ورو يق�ين او د . خراب او  دخنډ سره مخ ک�ړي دندی او
د . ناروغ کيداي شي داقبوله نه ک�ړي چ�ي نورخل�ک دغ�ه ډول عقاي�دو ت�ه د ش�ک پ�ه س�ترګه ګ�وري. باوروکړي

پ��ه . سايکوس��س عل��ت ن��دي معل��وم الک��ن دلت��ه ډي��ر فکتورون��ه ش��ته دي چ��ي ش��خص سايکوس��س ت��ه مس��اعدوي 
 . والي د ناروغي په پرمختګ کي مرسته کوي ډيروپيښو کښي د فکتورونو يوځاي

 :  د سايکوسس لپاره ځيني دخطر فکتورونه عبارت دي له
 : بيولوژيکي
 دکورني تاريخچي لرل  •
 د مخدره توکواستعمال لکه چرس •
 ددماغو په ساختمان کي بي نظمي  •
  خوار ځواکید اميدواري په دوران کي  •

 : روحي
  په ژوند کي د روحي فشارڅخه ډک چاپيلایر •
 کورني شخړي  •
 دترضيضي پيښوسره مخ کيدل  •
 ناوړه جنسي شتون  •

 :ټولنيز
 محروميت  •
 بي ځايه کيدل  •
 مهاجرتونه  •
 د تاوتريخوالي ليدل  •
 دتاوتريخوالي المل شتون •

  
 : دي  ه په الندی ډول د سايکوسس مختلف ډولون 

 حاد سايکوسس  •
 سکيزوفرينا  •
 له کبله سايکوسس دمخدره توکو لکه چرس يا الکولو د استعمال  •
• (Bipolar disorder, mania)      بايپولر ګډ وډي ،مانيا 
 ډيپريشن د سايکوتيک اعراضو سره  •
 د والدت څخه وروسته سايکوسس  •

 
 : حاد سايکوسس ) ۱

 لپاره دوام کوي اونيوکوسس ناڅاپه شروع کيږي اود څودغه ډول د ساي •
 

 :  دسايکوسس عبارت دي له ی نښیعام
 د کړووړو ګډوي لکه نارامي او شديد ه غصه او حمله کول  په شد يد ډول •
 : غيري نورمال افکار او نااشنا عقايد يا هزيانات لکه  •
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 مسموم کول يا د نقصان رسولو دسيسه جوړول  ⇐
 په ما جادو شوي دي  ⇐
 د پيريانوپه وسيله نيول يا د نامعلوم قوت په وسيله کنتروليږم  ⇐
 .دناوړه يا نقصان رسونکي شتون  ⇐

 
رسامات لکه دبيلګي په ډول دداسي شيانو اوريدل ي�ا لي�دل چ�ي ن�وريي نش�ي اوري�دالي ي�ا لي�دالي ي�ا د ب •

 . پوستکي الندي د ځينو حشراتو د ګرځيدو درک کول او داسي نور
 ګډي وډي خبري کول يا داسي خبري کول چي څوک پري نه پوهيږي  •
 . بدلون د ويري څخه ډک روحي حالت يا په چټک ډول په احساساتو کي  •
 . نا اشنا کړه وړه لکه د بي ارزښته شيانو ټولول  •
 ځان ته توجه نه کول  •
 د ځان سره خندل او خبري کول  •
 .پيداکوي اړتيا ري ، ځيني وخت بستر کيدو تهل اړتيايړني ډول ډاکتر ته د استولوحاد سايکوسس په ب •
يرکتي�ا س�ره دن�اروغ او ځه وړان�دي حمل�ه ک�ونکي وي ،پ�ه ډي�ر په ځانګړي ډول چي ناروغ د ن�ورو پ�ه •

چ�ي دن�اروغ او د هغ�ي ک�ورني رن�ځ او پ�ه ع�ذاب کي�دل  راک�م  هداد موخه. ني کړيدنورو ژغورنه يقي
 .کړو او دهغي پايلي وقايه کړو

ه��م دلن��ډي م��ودي لپ��اره وي او ک��م مح��دوديتونو بان��دي  درملن��هايکوس��س د لن��ډ دوام ل��ه کبل��ه ،د ح��اد س   •
 . تمرکز لري

ملي ګرام ي�ه  ۱۰-۲دبيلګي په ډول هلوپيريډال (سايکوتيک اعراض راکموي   د سايکوسس ضد درمل •
مل�ي ګرام�ه پ�ه ۱۰-٥ين اوالن�زيپمل�ي ګرام�ه پ�ه ورځ ک�ي او ٤۰۰ -۱۰۰ورځ کي ي�ا کلوروپروم�ازين 

   .)ورځ کي
 : ځيني وخت دلته ددغه درملود کارولوله کبله شديد جانبي عوارض منځ راځي چي ځيني يي دادي  •

عراض لکه لړزه ،د وج�ود ش�خوالي ،دحرک�اتو کموالي،پ�ه يووض�عيت ک�ي پ�اتي کي�دل پارکنسون ا ⇐
کړو لکه دبيلګي په ډول ټراي هيک�زي درملنه وارکنسون ضد درملو په وسيله ،چي کوالي شو د پ

 .فيناډيل يا بايپريډ ين 
رمل�و پارکنس�ون ض�د دډيسټونيا يا د ورميږ اوژبي شخوالي ، چي کوالي ش�و د بينزوډي�ازپين ي�ا د  ⇐

 .کړوو مرسته درملنه په
⇐ Akathesai متحرک س�اتي ، چ�ي يد ډول د حرکاتو ناقراري کوم چي ناروغ ډيراکتيزيا يا په شد

 . کړوو درملنهرانولول په وسيله کنترول اوکوالي شو د سايکوسس ضد درملو په کمولو يا د پروپ
 

ح�ي ټ�ولنيزه مش�اوره کي�دالي ش�ي د منځه الړه وروسته بيا روله او درملنه وشوه ءحاده حمله  چي کله  •
. فشارراوړونکو ، د ستونزو حل او په ځان دباور ښه کيدو ته د مقابلي کولو لپ�اره پ�املرني ت�ه راواړو

 . په عمومي ډول حادسايکوسس ژرښه کيږي او ديوي مياشتي لپاره دوام کوي 
 

 :اړيني خبرتياوي 
ني ي�ا ټ�ولني لپ�اره خطرناک�ه وي بس�تر ت�ه اړتي�ا د تاوتريخوالي کړه وړه کوم چي د ناروغ او دهغي ک�ور •

 . پيداکوي 
 . داعراضو دښه کيدو وروسته ناروغ بايد تشويق کړو ترڅونارمل فعاليتونه يوځل بيا شروع کړي •
 . دناروغ کورني بايد د سټيګما او دټولني څخه دناروغ دخارجيدوپه اړه وروزو •
 .وي بله حمله نه لري ډيري ناروغان چي دسايکوسس يوه حمله يي تيره کړي  •
 . ځيني پيښي کيداي شي بيا واقع شي يا دتداوي پرته دوام وکړي •
 . بيړني مداخالت دخلکوسره مرسته کوي چي ژرښه شي يا ددوامداره کيدو څخه يي مخنيوي وکړي  •
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ii. سکيزوفرينيا :                 

او  څرګندکيزوفرينيا سبب تر اوسه ندي س د. سکيزوفرينيا يوه شديده اودوامداره معيوبونکي دماغي ګډوډي ده 
کچ�ه پ�ه کم�ه  پرتل�هرينيا ناروغان دنوروخلکوپه د سکيزوف. کيدالي شي ډير شمير فکتورونه پکي برخه ولري 

پ�ه ځ�واني ک�ي ش�روع کي�ږي او پرت�ه د  ت�لس�کيزوفرينيا .نته ژوند کوي  استخداميږي ،واده کوي او ځا دندوته
 .تداوي دوامداره سيرغوره کوي 

 
 : ډير عام اعراض دسکيزوفرينا عبارت دي له 

داوازون�و اوري�دل دبيلګ�ي پ�ه ډول خل�ک دن�اروغ س�ره خب�ري ک�وي ،پيري�ان د ن�اروغ س�ره  :برسامات •
 .  شتون نلریدداسي شيانو ليدل چي  خبري کوي يا

رسيدواحس�اس کوي چي دي مسموم کړي، دضرر ښښخلک راته نقصان رسوي يا خلک کو :هزيانات •
کي  حيواناتو او نوروغيري معمول�و ش�يانو ل�رل، پ�ه دم�اغ ک�ي د م�اردرلودل ،دش�خص افک�ار ،په بدن 

 . نورخلک اوري يا يي لولي  اوداسي نور 
 .  affect پروړاندیيا د حاالتو نه شتونيا د احساساتو affectپڅ  •
 ي ځتوجه کولواو ذهني تمرکز کي ستون په •
 . تشويق پاملرنه نکول اوليږ ځان ته •
 يا ناراحتي  تيانارام •
 . په ورځنيو کارونوکي ليوالتيا دالسه ورکول •
 دټولني څخه ګوښه کيدل  •
 . دتوانايي کموالي ترڅو کارونه ترسره کړي يا يي پالن کړي •
 فزيکي بي حرکتوب  •
 

 : اړيني خبرتياوي 
  هد نښهنارامي د دماغي ناروغي  •
 .ناروغ کيداي شي دخپل چاپيريا ل دخلکو په اړه شکي وي  •
 . کيداي شي راشي او د وخت په تيريدو دمنځه الړشي اعراض  •
 . دناروغي دبيا راګرځيدو ته انتظار کيداي شي او ورته اماده واوسي  •
ب�ابيړي وقاي�ه  دي راکم�وي اوځرخ�ه ج�وړوي ، دادواړه موج�وده س�توناو مرک�زي ب درملنی اړينهدرمل د •

 . کوي
 . ي بنسټيزرول لر مالتړلپاره دکورني  درملنی دبريالی توبد •
 . پيداکړي  اړتياروغ کيدالي شي بيا رغوني ته نا •
 . ناروغ کيداي شي پدي پوه نشي چي دي ناروغ دي  •
 . د ځان وژني خطرموجود دي  •
 

 : پايلي 
ن�دی کول، د مط�العي خراب�والي ، د په مخدره توکو روږدي کيدل،ځان وژنه ، سټيګما او تبعيض ، ګوښه •

ن�ي س�کيزوفرينيا دوام�داره کي�داي ش�ي او داعراض�و د ب�ابيړي ب�ي ددرمل. السه ورکول ،کورني شخړي له
 .وي  هسره مل

 .ډيري ناروغان لومړي د درملو سره ډير ښه کيږي او وروسته روحي ټولنيزي مشاوري سره  •
پ�دي ک�ي دي او د حاد سايکوسس ته ورته ده ، توپير) درمليزه(کي فارمکالوژيک وي  پيل يي په درملنی •

 . دحادسايکوسس په پرتله اوږده وي  هدرملنچي د سکيزوفرينيا
 . لري  اړتياي ټولنيزي بيارغوني ته ډيري ناروغان روح •

 



 122 

 : سزروسته سايکود والدت و
برس��اماتو، هزياناتو،ګ��ډ وډ او ن��ا اش��نا فکرون��و، ځ��ان وژن��ي او دب��ل  پ��ه  دس زوروس��ته س��ايکو زي��ږدون څخ��هد 

دم�اغي ن�اروغي ده  س�خته وروسته يوه ډيره زيږدوند والدت وروسته سايکوسس د.  نښو باندی والړ دیوژني 
ډيروپيښو ک�ي پ�ه لومړني�و  ساعتونو کي په نا څاپي توګه پيل کيږي ، الکن په ۷۲ -٤۸د ا دوالدت وروسته په . 

ک�ه م�ور ځانت�ه پريښ�ودل ش�ي نوکي�داي ش�ي ځ�ان او ي�ا خپ�ل ک�وچني ت�ه . ک�ي اع�راض راڅرګن�ديږي  اونيودوه 
هغه ښځه چي پدي ډول سايکوس�س اخت�ه ش�ي ن�و پ�ه بيړن�ي . ي د پامه وغورځوي نقصان ورسوي يا خپل کوچن

ل�ري چ�ي م�ور روغت�ون ت�ه راوړي  اړتي�ال�ري ، ک�ورني دي ت�ه  اړتي�ا ددي کوچني بيړني پاملرني تهډول دا او 
دک�ورني غ�ړي ت�ه باي�د . د م�وراو ک�وچني ژغ�ورل دي  درملن�ی موخ�هد . ن�ي م�داخالت اړي�ن دي ځکه چ�ي بيړ

 . وشي چي د ناروغ سره ټول وخت پاتي شي الرښونه
هغ��ه ښ��ځي چ��ي د سايکوس��س ،بايپولري��ا س��کيزوفرينيا شخص��ي تاريخچ��ه ول��ري پ��دوي ک��ي دوالدت وروس��ته د 

برسيره پردي هغه ميندي چ�ي د سايکوس�س ، بايپولرګ�ډوډي ي�ا .   شتون لریيکوسس د پرمختګ زيات خطرسا
درملي��زه . دي  ډي��ر د منځت��ه راتلل��و پرمخت��ګ چ��انس ډوډيد ګ��نيا ک��ورني تاريخچ��ه ول��ري پ��دوي ک��ي س��کيزوفري

 .کيږي  یورته دي او ميند ي په بشپړډول ښ د نورو سايکوسس ته درملنه
 :  خبرتياوي اړينیځيني 
 دا ډيره اړينه ده چي دکورني غړي د ناروغ سره حاضروي  •
 اغيزمنه شوي مور بايد يوه بده مور ونه نومول شي  •
 کوچني پاملرني ته دوام ورکوالي شي د درملني وروسته مور د  •
 دلته په راتلونکواميدواريو کي دسايکوسس د پيښيدو خطر شته دي  •

 
 روحي ټولنيزمشاوربايد څه وکړي؟   

  :ارزيابي   )۱
 دسايکوسس اعراض وپلټي لکه هزيانات او برسامات  -
 د اعراضو شدت وپلټي  -
 روحي ټولنيزروحي فشارراوړنکي وپلټي  -
 يني ژوند باندي د اعراضو اغيزي معلومي کړي د ناروغ په ورځ -
 د مخکيني حملي اودهغي تداوي په اړه پلټنه وکړي -

   
 :ډير اړين معلومات په باره د 

 په کورني کي دماغي ناروغي  -
 موردفزيکي ناروغيو -
 د موجوده حملي لپاره درملنه  -
 د ناروغي ترمخه دناروغ شخصيت  -
 کوچني ته د نقصان رسيدلو خطر   -
 ژنه يا دځان وژني دهڅود خطر په اړه ځان و  -
 د کورني ذهنيت ددي ناروغي په اړه  -
 په کورکي دناروغ د ځنځير د تړلو په هکله  -
 په هکله  و درملنود دوديز  -
 

 : ډاکتر ته واستوي ) ۲
 د والد ت وروسته د سايکوسس ټولي پيښي  •

 
   Psycho educationروحي تعليمات )  ۳

اعراضو د وصف ، دوام او د وخت پ�ه تيريدوس�ره ب�دلون ، د ممکن�ه خط�ر ناروغ او د ناروغ کورني د  •
فکتورونو، روحي ټولنيزو روحي فش�ارراوړونکو، ددي د پ�ايلو، دت�داوي ،د تعقي�ب ، د ب�ابيړي دخط�ر 

 . او ددي د وقايي په اړه وروزل شي 
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 :اړيني خبرتياوي 
 . کول چي پيښ شوي د کورني حمايه او کورني ته د هغه څه په هکله تعليم ور •
 . ترالسه کړي مالتړريک شي او ددي په هکله ددوي د تداوي پالن بايد د کورني غړو سره ش •
 درمل ددي د بابيړي څخه مخنيوي کوي او جانبي عوارض هم لري  •
 . داعراضو په ښه کيدوسره ژرترژره خپل ورځيني کارونه شروع کړي •
 . حترام وکړيناروغ دټولني معياراتو او توقعاتو ته بايد ا •
 د سايکوتيک ناروغ سره بحث ونشي  •
 پري مه کوي نيوکهوغ سره مقابله اود نار •
 . د مور لپاره په لوړه کچه د ځان وژني خطر موجود دي  •

 
 : روحي تولنيزه مشاوره ) ٤

و او روح��ي ځل د ک��ورني لپ��اره د ورځينين��و س��تونباي��د د مراجع��ه ک��ونکي او پ��ه هم�دي ډو مالت��ړدلت�ه ډير •
فش��ارراوړونکو پ��ه اړه ک��وم چ��ي ترمخ��ه موج��ود وو ي��ا دک��ورني دغ��ړي د ن��اروغي ل��ه کبل��ه منځت��ه  ټ��ولنيزو

 . راغلي منځته راشي 
 
 : تعقيب) ٥

ع��الوه پرمش��اوري  ښ��ه وال��ي ، ددرمل��و  ج��انبي ع��وارض ،  مراعت��ول، دځ��ان وژن��ي خط��ر او ک��ورني  •
 . حمايت ارزيابي کړي
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III   مانيا)Mania ( 

کله جګوالی او کله ټيټوالی د ژوند په اوږدو کی  منځ ت�ه راځ�ی خ�و هغ�ه خل�ک چ�ی دوه دهر کس په مزاج کی 
دوی کي��دايی ش��ی  چ��ی د ډيرخپګ��ان، . قطب��ی اخ��تالل ل��ری پ��ه دوی ک��ی د م��زاج ډي��ر زي��ات نوس��ان لي��دل کي��ږی

ش�خص احس�اس نااميدی، بی وس�ی او ب�ی ارزښ�تی احس�اس وک�ړی او ي�ا کي�دای ش�ی چ�ی ځ�ان د ن�ړی ي�و س�تر 
د دوی  مزاج کيدلی شی  جګ�والی او . فعاليت کوی، فعاله وی، او ځان ډير غټ بولی ډير اندازی څخه کړی، د

ش�ی پ�ه نورم�ال ډول خپل�ه دن�ده  هغه خلک چ�ی دوه قطب�ی اخ�تالل ل�ری دوی ک�واليی. ټيټوالی يا نوسان کی وی
ه قطب��ی اخ��تالل ي��ا چ��ی نوم��وړی حال��ت  دو. ک��ړی ي��ا دن��ده اش��غال ک��ړی او نورم��ال ک��ورنی ژون��د ول��ری تري��ره

Bipolar disorder پنوم ياديږی چی لمړی مرحله يی ژور خپګان او دوهم يی مانيا ده. 
 

 :مانيا ناروغان د الندی اعراضو درلودونکی وی
 ) Euphoria or elation( د کوم دليل پرته ډيره زيانه خوشحالی  •
 غير معمول تخريشت او غوصه •
 )  Distractibility(هری خواته يی هميشه متوجه کيدل  •
لوړ افکار لګه د مثال په ډول دوی داسی فکر کوی چی دی ځانګړی قدرت لری او يا دی له خدای لخوا  •

 .غوره شوی شخص دی او يا دا چی دی د ريس جمهور سره مرسته کوی
 کموالی داړتياد خوب  •
 ی ته ضرر ورسویوکوی چی د لکه نور خلک هڅه:  شک کول •
 نه بلی ته ټوپ وهل عيوی موضوډيری تيزی خبری کول او د  •
 د افکارو الوتل •
 په ځان ډير باور لرل •
 او د استراحت کولو وړتيا نه لرل ډيريدلد انرژی  •
 ډير کارونه شروع کول خو يو يی هم سرته نشی رسولی •
 خرابوالی قضاوت د  •
 ناروغی  څخه انکار کوی یخپلله  •
وړ لک��ه خطرناک�ه دري�وری ک�ول د نش�ه ي��ی  غي�ر واقع�ی پالنون�ه، د فعالي�ت زياتي��دل، ن�ور ب�ی پ�روا ک�ړه •

 .اخيستل ډيروموادو او يا الکول
 

ناروغ ددی څخه نا خبره وی چ�ی ددی س�ره . شديده مانيا کيدای شی چی د شديد او خطرناکه کړو وړ سبب شی
اوږده ش�ی  په تيريدلو سره دغه  حمله ښ�ايی مياشتی دوام وکړی خو د وخت ۲-۱څه پيښيږی لمړی حمله ښايی 

ناروغانو پ�ه مانيا ولری د افغانستان په ځينو سيمو کی ددغه ډول مزمن  هيا کيدای شی ناروغ ټول کال ضعيف او
چی دغه ناروغان ځ�انګړی وړتي�ا ل�ری چ�ی د هزي�انی افک�ارو او خب�رو او د عجي�ب او  شته هکله داسی عقيدی

 .غريب کړو وړو پوسيله يی څرګندوی
د ماني�ا س�ره .  ش�ی هلری او امکان ل�ری چ�ی ه�ر وخ�ت ب�ار ب�ار څرګن�د سير)   Periodic( مانيا يو دوره يی 

منه پيښ�ه ده ن�و باي�د د ځمانيا ي�وه س�تون.  من ندیځګان هم ولری کوم چی  معموال ستونسره ښايی ناروغ ژورخپ
 .اکتر يا روانی روغتيا مسلکی کس پوسيله تداوی شیډيو 

اکثريت ناروغان په روغتون ک�ی بس�تر کي�دو . لټه نه کویعموما هغه خلک چی شديده مانيا لری پخپله د تداوی 
 .ته ضرورت لری خو ناروغان بستر کيدل نه غواړی

 
 Consequences of Maniaد مانيا پايلی يا 

 ناوړه کارونهنشه يی توکواو الکولود  •
 یځقانونی ستون •
 یځمالی ستون •
 یځپه اړيکو کی ستون •
 ځان وژنه •
 یپه کار يا ښونځی کی د فعاليت کمزور •
 ) HIV( ايډز ،وی ،ای ،ايچ  •

د  ماني��ا پ��ه لم��ړی ت��داوی ک��ی د س��ايکوزس ض��د درم��ل لک��ه هيلوپيري��دول ي��ا کلورپروم��ازين ش��امل دی ت��ر څ��و 
 .کله چی اعراض کنترول شو نو بيا وقايوی درملو تداوی ته بايد ادامه ورکړل شی. اعراض کنترول کړی
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او هغه وخت توصيه کيږی چی کل�ه ن�اروغ پ�ه ک�ال ک�ی د وقايوی تداوی د مانيا او ژورخپګان حملی کنترولوی 
اونيو لپاره نږدی مراقبت اکتر لخو د څو ډټول درمل جانبی عوارض لری چی د  .حملی ولری ډيریو څخه دري
 .لری اړتياته 

 .ټولنيز مداخالت ګټور دی روانیشو نو بيا د ناروغ او د هغه د کورنی لپاره  هکم نښوسختیکله چی د
 

 نيز مشاور څه کوال شی؟ټول روانی
 :ونهارز)   ۱

 څيړنه نښود مانيا د  -
 څيړنه نښودسختید  -
 څيړنه ونوټولنيز فشار روانید  -
 اغيزی د ناروغ په ورځنی ژوند کی نښود  -
 د شخص  خطرناکه کړو وړ څيړل -
 

 :په دی  اړوند ډير مهم معلومات په الندی ډول  
 په کورنی کی د دوه قطبی اختالل  شتون -
 کی د فزيکی ناروغیپه ناروغ  -
 د درملو استعمال -
 د نشه يی توکو، الکولو استعمال -
 د ناروغی څخه مخکی د ناروغ شخصيت -
 د ناروغی څخه مخکی د شخص په ژوند کی بدلونونه -
 د رواجی درملو استعمال -
 که چيری ناروغ په ځنځير تړل شوی وی  -

 
 :ستول شی که چيری الندی حالت ولریا بايد و اکتر تهډ)   ۲

 اض يی شديد ویاعر -
 د ځان وژنی هڅه او يا د ځان وژنی خطر موجود وی -
 ددی سره يوځای احتمالی فزيکی ناروغی شتون ولری -
 لمړنی مشوره  ورکول اغيزمنه نه وی -
 سايکوتيک اعراض موجود وی -

 
 :تعليمات روانیروغتيايی )   ۳

، خط�ر ناک�ه ب�دلونت تيري�دو س�ره وخت او د وخ ناروغ  او د هغه کورنی ته د اعراضو د  طبيعت ، د حملو د •
ټولنيز فشارونو، پايلو په شمول د ځان وژنی، تداوی، تعقيبه تداوی، عود او د هغه د مخني�وی  روانیکړو ړو ، 

 .په اړوند تعليمات ورکول

 :مهم معلومات يا سپارښتنی
 په مزاج او کړو وړ کی بدلون د ناروغی اعراض دی •
يا جر او بحث مه کوی ت�ر څ�و چ�ی تاس�و ت�ه ي�ی ض�رر ن�ه وی د ناروغ سره تر هغه مه مواجه کيږی  •

 رسولی
 د ناروغی اغيزمنه درملنه شتون لری •
 په روغتون کی د ناروغ بسترول د ناروغ او د هغه د کورنی غړو د سالمتی لپاره دی •
 اوږود مهاله درملنه د راتلونکو حملو څخه مخنوی کولی شی •
 روغ اخالل کونکی او خطرناکه شیکه چيری درملنه يی ونه شی نو کيدلی شی نا •
 و او يا ډير خطرناکو جنسی کړو وړ سبب کيږیځی د السه ورکول، مالی ستونمانيا اکثرا د دند •
 د پارونکو يا خطرناکو کړو وړ په هکله پام کول •
 اړتيا دهی غړو پوسيله نژدی څارنی ته د کورن •
 د کورنی قوی مالتړ د تداوی د ال زياتی کاميابی سبب کيږی •
 فشار ښايی هغه خلک چی پخوا يی مانيا درلوده په شديده مانيا اخته کړی انیرو •
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 د ناروغی د عود نښی کيدای شی د ناروغ د کورنی غړو پوسيله وپيژندل شی •
 دی اړينقيب لپاره منظم مالقاتونه ډيرد ناروغ د تع •
 )تبعيض(ول او توپيرګستګما يا داغ ل •

 ) : Psychosocial Counseling( ټولنيز مشوره ورکول  روانی)   ۴
ټ�ولنيز فش�ارونو پ�ه  روانیو او ځورنی څخه مالتړ کول د ورځنی ستوند مراجعه کونکی او د هغه د ک •

اړوند، خصوصا د هغه فشارونو په اړوند ک�وم چ�ی مخک�ی موج�ود وو او ي�ا د ک�ورنی د غ�ړو پوس�يله 
ټولنيز  روانیی چی د هغه کله چی اعراض کم شو نو مشاور کولی ش. منځ ته راغلی دی ډير مهم دی

 فشارونو په هکله چی د اعراضو سره تړاو لری وڅيړی

 :  Follow upتعقييب يا )    ۵
) Relaps( ، د درملو د جانبی عوارض�و او د ع�ود  ونیره ورکولو يا د ښه والی د ارزتعقيب د مشو •

 .د نښو د موخه  لپاره تر سره کيږی
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13B ذهنی وروسته والی ياMental Retardation : 
که څ�ه ه�م دا روان�ی ن�اروغی ن�ه ده خ�و هغ�ه کس�ان . ذهنی وروستوالی نه ناروغی او نه کوم روانی تکليف دی

ذهن�ی وروس�توالی د داس�ی ي�و وض�عيت . و اخت�ه ش�ی ځتوالی لری ښ�ايی چ�ی پ�ه روان�ی س�تونچی  ذهنی وروس
حرک�ی ( موج�ود وی لک�ه ) ځن�ډ(توالی ټولو خواو ک�ی وروس� پرمختګذهنی  دی په کوم کی چی د  څخه عبارت

 ).، د پوهی  قوه، ټولنيز او د خبرو کولپرمختګ
ده چی اړينه ددی لپار چی مونږ په ذهنی وروستوالی باندی پوه شو نو. ه دهځستوالی د ټول عمر ستونذهنی ورو

و د ځد س��توند فک��ر کول��و، زده ک��ړی، او  ځيرکتي��ا د ي��و ش��خص. وپيژن��و)  intelligence( لم��ړی ځيرکتي��ا    
د نورم�ال حال�ت څخ�ه  کچ�هځيرکتيادهغه خل�ک چ�ی ذهن�ی وروس�توالی ل�ری د دوی . وړتيا روښانه کوی حلولو

ه اخت�ه وی د دوی د  ځيرکتي�ا ظرفي�ت د عم�ر ت�ر پاي�ه پ�وری ټي�ټ ځهغه کسان چ�ی پ�ه نوم�وړی س�تون. وی ټيټه
 intelligence( ره د ځيرکتي�ا ټس�ټ د معلومول�و لپ�ا کچیی باندی اخته کس د ځيرکتي�اپه ذهنی وروستوال. وی

test  (ټس�ټ  روان�یستل کيږی کوم چی د معياری يڅخه کار اخ )standardized Psychological test 
 .پنامه ياديږی IQپه وسيله اجرا کيږی چی نوموړی ټيسټ د ) 
 

 درجو ويشل شوی دی  بيال بيلوپه الندی  بنسټپه  IQذهنی وروستوالی د 
 کتګوری درجه IQد 

 نورمال ۸۵-۱۰۰
 نورمال پرته له ذهنی وروستوالی ۷۰-۸۵
 خفيف ذهنی وروستوالی  ۵۰-۷۰
 متوسط ذهنی وروستوالی ۳۵-۵۰
 شديد ۲۰-۳۵

 ژور يا پرمختللی څخه ښکته ۲۰
 

په اکثر حاالتو کی د ذهنی وروستوالی الملونه روښانه ندی مګر هر هغه ناروغی يا تروم�ا چ�ی د ماش�وم دم�اغ 
ک�ړی د ذهن�ی وروس�توالی الم�ل ګڼ�ل  اغيزمنپه وخت کی ه دوران، زيږيدلو او يا وروسته تر زيږيدلو د حمل پ

 .کيږی
 :د ذهنی وروستوالی ځينی الملونه

   meningitisد دماغ انتانات لکه  •
 په سر باندی ضربه خوړل د زيږون يا وروسته له زيږون په مهال •
 غير نورمال کروموزمونو له کبله •
 زو له کبله لکه د ايوډين کموالید غذايی ستون •
 ارثی  الملونه •
 ) Metabolic disturbance( استقالبی ګډوډی  •
 زهری يا سمی مواد •

مګ�ر د . پرمختګ په ګ�ډوند ذهنی پرمختګ،بارت دی له وروستوالی په د ذهنی وروستوالی عمده مشخصات ع
 همدانګ�ه روان�ی. ک�ړو وړو ک�ی روانی ناروغيو عمده مشخصات عبارت دی له ګ�ډوډی پ�ه تفک�ر، احساس�ات او

ت�ه راتلل�ی ش�ی خ�و ذهن�ی وروس�توالی د ماش�ومتوب پ�ه دوره ک�ی منځت�ه ځناروغی  د عمر پ�ه ه�ر برخ�ه ک�ی من
 .راځی 

 :د ذهنی وروستوالی عمده خصوصيات
 په انکشافی شاخصونو کی وروستوالی لکه په کښيناستلو، ګرځيدلو او خبروکولو کی  •
 د ماشومانو پشان کړه وړ کول •
 )ی  لرل په ښونځی او نوی زده کړه کی ځستون(د زده کړی وړتيا   کموالی  •
 د عمر مطابق د ذکاوت په انکشافی نښو کی وروستوالی •
 کنجکاوی نه درلودل •
 ی لرلځد ځان خيال  ساتلو کی ستون •
 ی لرل لکه بد خوی، بهانه کول او د بستر لوندولځپه کړو وړ کی ستون •
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ی وی يعنی  متاثره شوی نه وی نو د ماش�ومتوب پ�ه دوران ک�ی نوم�وړی برخ�ه  هغه برخه د دماغ چی سالم  پات
ک�ړی خصوص�ا هغ�ه مهارتون�ه ک�وم  انکشاف کوی او دځوانی په د وران کی کولی شی چی ځينی مهارتونه زده

 ..  کړی د مثال په ډول د خبرو کول، د ځان خيال ساتل  او داسی نورپرمختګ وچی دماغ يی 
 

 :درجو السته راوړنی بيالبيلوذهنی وروستوالی دالنو کی د په کاه
 

 کاهالنو السته راوړنی حدود IQد  درجه
 +زده کړه  ۷۰-۵۰ خفيف

 ++د ځان خيال ساتل 
 ++په ښه ډول خبری کول 

 +هغه کارونه چی مهارت ته کمه اړتيا لری  
- +/ زده کړه  ۵۰-۳۵ متوسط

 +د ځان خيال ساتل 
 + په محلی يا ساده ډول خبری کول

د س��اده ک��ارونو اج��را ک��ول پرت��ه ل��ه نظ��ارت ي��ا د نظ��ارت 
 +الندی  

 +ځان خيال ساتل د نورو په مرسته  ۳۵-۲۰ شديد
 +کمه اندازه خبری کول 

 +د کور د کارونو اجرا کول د نورو په مرسته 
- +/ری کول بخ څخه کمه وی ۲۰ ډير پرمختللی حالت

- +/ځان خيال ساتل 
 وسطمت++ قسما، + ضعيف،  -+/

 
بنسټيزه هدف د مداخالتو څخه د ذهنی وروستوالی  ماشومانو خصوص�ی . د ذهنی وروستوالی درملنه وجود نه لری

خصوصی ښوونه او روزنه د امک�ان ت�ر ح�ده  زر ت�ر زره . ښوونه او روزنه  ده تر څو د نوموړو ظرفيت لوړ شی
نو، خپ�ل ځ�ان پ�ه خي�ال س�اتلو او د نوم�وړی نوم�وړی ښ�وونه او روزن�ه مش�تمله پ�ر ټ�ولنيز مه�ارتو. بايد شروع ش�ی

خو ک�ه چيرت�ه د ذهن�ی وروس�توالی س�ره ن�وری س�تونزی . کسانو سره مرسته و شی   تر څو نورمال کړه وړه کړی
موجودی وی لکه ميرګی، غير نورمال کړه وړه او د خبرو کولو ستونزی نو پدی صورت کی باي�د ن�ږدی داکت�ر ت�ه 

 .واستول شی 
 

د ذهن�����������������������ی 
والی وروس�������������ت

 درجه

د ښ����وونځی د دوری څخ����ه 
 ) 5-0(مخکی انکشاف 

ښ��وونه او روزن��ه د ښ��ونځی 
 ) ۲۰-۶( په دوره کی 

ش�غل کفاي�ت پ�ه ک�اهالنو / ټولنيز
 )عمر څخه وروسته ۲۱( کی 

کولی شی چی ټولنيز او  • خفيف
د اړيک���و مه���ارتونو ت���ه 

 انکشاف ورکړی
خفي�����ف وروس�����توالی د  •

دم�����اغ پ�����ه  حرک�����ی او 
 حسی برخو کی 

ت���ر ل���وړ عم���ر  مخک���ی •
څخ���ه د پيژن���دلو وړ ن���ه 

 دی 

ک��ولی ش��ی چ��ی د ش��پږم  •
ټ������ولګی زده ک������ړی ي������ا 
مهارتون����ه د ځ����وانی ت����ر 
 اخرعمر پوری زده کړی

 

ک���ولی ش���ی چ���ی ټ���ولنيز او  •
ش�غلی مهارتون�ه زده او  ت��ر 

 السه کړی
ک���م ت���ر کم���ه د ځ���ان مالت���ړ  •

ک��ولی ش��ی، خ��و کل��ه چ��ی د 
غي������ر معم������ول ټ������ولنيز او 
اقتصادی فشارونو س�ره م�خ 

ن��و پ��دی ص��ورت ک��ی ش��ی 
 مرستی ته اړتيا لری 

ک��ولی ش��ی چ��ی خب��ری  • متوسط
وک����ړی او د ن����ور س����ر 

 اړيکی نيول زده کړی
کم��زوری ټ��ولنيز اګ��اهی  •

 درلودل
پ��ه متوس��ط ډول حرک��ی  •

 انکشاف

د ټ�������ولنيز مه�������ارتونو د  •
ګټه اخيسلی روزنی څخه 

 شی
د دوي�������م ټ�������ولګی د زده  •

ک������ړی څخ������ه پورت������ه د 
مضامينو زده کړه نه شی 

 کولی 

په مناسبو ح�االتو ک�ی ک�ولی  •
شی  هغه  ساده کارونه چی 
مه���ارت ت���ه ض���رورت ن���ه 

 لری  تر سره کړی
الرښ�����ونی او نظ�����ارت ت�����ه  •

اړتي���ا ل���ری کل���ه چ���ی د ک���م 
 فشار سره مخ شی روانی
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د ځ��ان د خي��ال س��اتلو د  •
روزن������ی څخ������ه ګت������ه 

 اخيستل
د متوس����ط نظ����ارت پ����ه  •

 وسيله اداره کيدلی شی

ک���ولی ش���ی چ���ی ي���واځی  •
ډول نااش����نا ځ����ايونو ت����ه 

 سفر وکړی
 

 

په کمزوری ډول حرکی  • شديد
 انکشاف

پ���ه کم���ه ان���دازه خب���ری  •
 کول

د ځ��ان د خي��ال س��اتلو د  •
روزن��ی څخ��ه ګت��ه نش��ی  

 اخيستلی
پ�������ه کم�������ه ي�������ا ع�������دم  •

موجوديت د خبرو کول�و 
 د مهارت

ک���ولی ش���ی چ���ی خب���ری  •
وک�����ړی او د ن�����ور س�����ر 

 اړيکی نيول زده کړی
ک���ولی ش���ی چ���ی ابت���دايی  •

 روغتيا عادات زده کړی
س�������تميک ع�������اداتو د د س •

روزن�������ی څخ�������ه ګټ�������ه 
 اخيستلی شی

 

د ي���و کام���ل نظ���ارت الن���دی  •
ک��ولی ش��ی چ��ی د ځ��ان پ��ه 

 ساتلو کی برخه واخلی
د کنت����رول ش����وی ش����رايطو  •

الندی کولی شی چی د خپ�ل 
ځ��ان د محافظ��ت مه��ارتونو 
څخ���ه پ���ه کم���ه ان���دازه  ګت���ه 

 واخلی

ډي����ر پرمختلل����ی 
 حالت

 برجسته وروستوالی •
په کمه اندازه د حسی او  •

حرک������������ی ظرفي������������ت 
 موجوديت

د نرس����انو پاملرن����ه ت����ه  •
 ضرورت لری

بعض���ی د حرک���ی برخ���و  •
 انکشاف

کي��دلی ش��ی چ��ی پ��ه کم��ه  •
ان������دازه د ځ������ان س������اتلو 
روزنی ت�ه عکس�ل العم�ل 

 وښايی

پ��ه کم��ه ان��دازه د حرک��ی او  •
 خبرو کولو انکشاف

کي����دلی ش����ی چ����ی د ځانت����ه  •
پ������املرنی  مه������ارتونو ت������ه  

 محدود السرسی ولری 

 
 )  What psychosocial counselor would do( شاور څه مرسته کولی شی ټولنيزی م روانی

 :ونهارز )۱
 و او موجوده مشکالتو څيړلځد پخوانی ستون •
 و د شدت څيړلځد ستون •
 ټولنيز فشارونو څيړل روانید  •
 ورځنی ژوند باندی په د شخص اغيزیوځد ستون •

 :په دی  اړوند ډير مهم معلومات په الندی ډول  
  شتون یځکی مشابه ستونپه کورنی  •
 کارونهد نشه يی توکو او الکولو •
 ځانته د ضرر رسولو خطر •

 :الندی حالت ولری یواستول شی که چير دی داکتر ته)   ۲
 شديد اعراض موجود وی •
 که چيرته د ځان وژنی هڅه و يا خطر موجود وی •
 د فزيکی ناروغی  ضميمه موجود  وی •
 اغيزمنه نوی مشوره لومړنيزه •
 اعراض موجود وی سايکوزسد که چيرته  •

 :ټولنيز مشاوره روانیتعليمات او  روانیروغتيايی )   ۳
روغتيايی تعلميات ورکول ناروغ ته، د هغه کورنی  ته د ناروغی د اعراضو، دوام او تغيرات راتلل د ناروغی  •

ت�داوی، تعقي�ب او  ټولنيز فشارونو، د ناروغی پايلو په اړون�د، د روانیپه وخت کی، احتمالی خطری فکتورنو، 
 .عود او د وقايه په اړوند

 )  some important tip  ( ځينی مهم معلومات يا سپارښتنی  •
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 مرسته کوی  ځان په خيال ساتلو او ازادی کی په ابتدايی توګه  روزنه ورکول د شخص سره د  •
 لری ه درملنه شتوند ذهنی وروستوالی لپاره کوم خاص •
 نه دهذهنی وروستوالی د ماشوم غلطی  •
 ذهنی وروستوالی د ماشوم  د مور او پالر د ګناه سزا نه ده  •
 ی ولری حرکی فعاليت يا د کړو وړ ګډوډ ډير اشومان ممکنځينی م •
ل�ری نس�بت ن�ور  ی ت�ه اړتي�اوخ�ت او هڅ� ډيرشيان  زده ک�ولی ش�ی خ�و ډير ذهنی ورستوالی ماشومان •

 ماشومانو ته
 لری اړتياته  هڅونیوصبر ا ډيرروزنه  ود ذهنی وروستوالی ماشومان •
کړی نوښه يی وس�تايی او د غلط�ی پ�ه ص�ورت ک�ی ي�ی  م�ه ترسره ه چی نوموړی ماشومان ښه کارکل  •

 .رټی
 نوموړی ماشومان د صميمانه اړيکو د جوړولو وړتيا لری •
ک��ورنی کي��دای ش��ی چ��ی د ذهن��ی وروس��توالی ماش��ومانو د مراقب��ت کول��و څخ��ه د س��تړتيا او ش��ديد غ��م  •

 احساس ولری
 کی خپله خورا وړتيا وښايی ځایتر څو په ښونځی او کار په  ماشومانو ته اجازه ورکړی نوموړی •
تج�ارب د ي�و ب�ل س�ره  د ذهنی وروستوالی  ماشومانو وال�دين ک�ولی ش�ی چ�ی خپل�و منځون�و ک�ی عمل�ی •

 .وکړی مالتړشريک او د يوبل هيجانی 
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14Bاو روږدی کيدل  ه کارونهنشه يی توکو غلط )Substance Abuse and dependence ( 
 کارونود کاذبی خوشحالی په موخه د ه�ر ډول نش�ه ي�ی توک�و د ض�رر رس�ونکو کارونهد نشه يی توکو څخه بده 

د مبارزی يوه الره ده چ�ی ش�خص  وړاندیهغو احساساتو او انګيزو په  د نشه يی توکو استعمال د. ده بيلګه يوه
  Dependenceشی نو کيدای ش�ی چ�ی روږدی کي�دل ي�ا  رسرهت اروار وکله چی دغه عمل . نه غواړیهغه 

هغه نشه يی توکی چی  په معمول ډول په افغانستان کی اس�تعماليږی نارکوتي�ک دی لک�ه اپ�ين او . منځ ته راشی
 . هيروين، نور معمول نشه يی توکی چرس او ځينی ارامونکی او خوب راوړونکی درملو څخه عبارت دی

 
 

. یاو ټولنيز اړخونه ل�ر روانیبيولوژيکی،  بيال بيله ده چی ځيچلی ستونروږدی کيدنه يوه  پپه نشه يی توکو 
 .شخص د روږدی کيدلو سبب وګرځی شتون نه لری هيو دداسی عوامل چی په يواځی ډول 

 
   Biological factorsبيولوژيکی عوامل يا .   ۱

 ه ډير مخامخ کویارثی عوامل ځينی خلک په نشه يی توکو روږدی کيدو خطر ت •
د يونش��ه ي��ی ت��وکی مثب��ت اغي��زی نس��بت د هغ��ه منف��ی اغي��زو ت��ه پ��ه ابت��دا ک��ی ډي��ری ق��وی وی ک��وم چ��ی  •

 یځته بيا روږدی کيدو ته الره پرانيوروس
 .د نشه يی توکو استعمال کوالی شی چی دماغ کی په ځينو کيمياوی موادو کی بدلون منځ ته راوړی •

 :عوامل روانی.   ۲
 و يا زړه تنګوالی احساسد يواځی والی ا •
 بار بارد انديښنو او ويری سر مخامخ کيدل •
 ی درلودلځفشارسره مبارزه کی ستون روانید  •

 :ټولنيز عوامل.   ۳
 په پراخه پيمانه د نشه يی توکو شتون •
 د ملګرو لخوا فشار •
 په کورنی کی د نشه يی توکو استعمال مخنيوی نه کيږی: کورنی عوامل •
 ی، کورنی شخړی، بی کاری او داسی نورځستون محيطی عوامل لکه مالی •

 په نشه يی توکو روږدی کيدل الندی ځانګړتياوی لری 
 وار وار کارونهنشه يی توکو •
 لپاره ډير ليوالتيا ښودل کارونید نشه يی توکو د  •
 منځته راتلل نښوکی د پايلهتوکو  د پريښودلو يا ترک په د نشه يی  •
 ډيرویوخت په وخت  کچهد نشه يی توکی  والس ته راوړی ن هددی لپاره چی د پخوا په شان اغيز •
 په نورو کارونو کی د ليوالتيا کموالی •
 د مضره اغيزو برسيره د نشه يی توکو استعمال ته دوام ورکول •

س��ل ګون��ه کال��ه را  پ��دی خ��وا اپ��ين د درد او ټ��وخی لپ��اره د درم��ل پ��ه توګ��ه پ��ه افغانس��تا ک��ی پ��ه معم��ول ډول 
د هغو خلک�و لپ�اره چ�ی پ�ه کلي�و ک�ی اوس�يږی او د عص�ری روغتي�ايی خ�دماتو د کم�والی  دغه کار. استعماليږی

د نارکوتي��ک . س��ره مخ��امخ دی د نش��ه ي��ی توک��و د غل��ط اس��تعمال او روږدی کي��دو لپ��اره ي��وه الره ګن��ل کي��ږی
پکار  لو لپارهاستعمال هغه وخت غلط ګنل کيږی کله چی يی خلک د درد لپاره نه بلکه د خوښی د الس ته راوړ

نارکوتي��ک هي��روين دی او ن��ور نارکوتي��ک  د م��ورفين، ک��وډين او  ه کارون��ه دمعم��ول غلط�� ډيرت��ر ټول��و. يوس��ی
پداسی حال کی چ�ی هي�روين  کارولکيږیډول  دلوګی پهاپين يا خوړل کيږی او يا .داسی نورو څخه عبارت دی

ځين�ی . ال کي�دلی ش�یه�م اس�تعمهمدارنګه هيروين په زرقی ش�کل  کارول کيږی په ډول لوګیاو چرس يواځی د
نشه يی توکی استعمالوی له بله پل�وه ځين�ی خل�ک ښ�ايی د نش�ه ي�ی توک�ود غل�ط اس�تعمال ي�ا  ډيرخلک د يو څخه 

روږدی کيدو تر څنګ يوه روانی ناروغی هم ولری چی د روږدی کيدو د تداوی په وخت کی په پام کی وني�ول 
 .شی
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 :يمد نارکوتيک د ناسم استعمال اعراض او عال
 د درد نه احساسول •
 ارامښت يا تسکين •
 کاذب خوشحالی •
 )سطحی تنفس کول( د تنفس انحطاط  •
 د سترګو د کسی وړوکی کيدل، د سترګو سری کيدل •
 زړه بدوالی، کانګی کول •
 د پوستکی خارښت، د پوستکی سوروالی •
 قبضيت •
 ) slurred speech( په خبرو کی بند بند کيدل  •
 د دماغی خړپړتيا، ضعيف قضاوت •
 که چيری نشه يی توکی په زرقی ډول استعمال شی نو د ستنی نښی په پوستکی کی ښکاری  •

 :هغه کس چی هيروين استعمالوی ممکن الندی اعراضو څخه ځينی ولری
که چيری زرقی استعمالونکی د نشه يی توکو استعمال ش�ی ن�و د پوس�تکی انتان�ات او زخمون�ه ورت�ه پي�دا  •

 کيږی
 يا د سينی انتانات تنفس مشکالت لکه ساه بندی •
 د بی وسی احساس او له کنترول څخه وتل •
 د نشه يی توکو د استعمال په وجه ځان ګناه ګار احساسوی •
 د خپګان او زړه تنګوالی احساس •
 د نشه يی توکو د بيا استعمال په هکله دوامداره فکرونه •
 د ځان وژنی فکرونه •
 یځپه خوب کی ستون •
 ه او تيریصغو •
 درلودل ځیوند پوليسو سره ست: نشه يی توکی پری واخلی د پييسو غال کول ترڅو •
 د زده کړی او کاری وړتيا کميدل •
د نشه يی توکو د نه استعمال په صورت کی د پريښودو غيرګونونه لکه زړه ب�دوالی، وي�ره، رپي�دل، ن�س  •

 .ناستی، د ګيډی دردونه، خوله کيدل

 د. ته وروس�ته د پريښ�ودلو اع�راض م�نځ ت�ه راځ�ی ساع ۴۸-۲۴د نشه يی توکو د نه استعمال او يا کمولو څخه 
څخه رنځ وړی کوم چ�ی د ش�خص لپ�اره د زغ�م وړن�ه  و نښوکی خلک د ناخوښ لړنشه يی توکو د پريښودلو په 

 .همدی دليل شخص د نشه يی توکو استعمال ته ادامه ورکوی پهوی او
 :د اپين او هيروينو پريښودو معمول اعراض په الندی ډول دی

 یځان درد •
 نارامی •
 یځد خوب ستون •
 د ګيډی درد •
 نس ناسته •
 د غړو رپيدل او دردونه •
 ويره •
 د سترګو د کسی غټيدل •
 رپيدل •
 د اشتها کموالی •
 ژور خپګان •

  ارګمی درلودلپرنجی او •
 تخرشيت •
 د نبض تيزوالی •
 زر زر ساه اخيستل •
 د خولی څخه د الړو بهيدل •
 د پزی بنديدل •
 کانګی کول •
 ه زياته ليوالتياد نشه يی توکو د بيا استعمال ت •
 خوله کيدل •
 د دماغ خړپړتيا •
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دو ناسم استعمال کيدلی شی چی د يو شمير اخ�تال ط�اتو د م�نځ ت�ه راتل�و س�بب ش�ی چ�ی اد نارکوتيک نشه يی مو
ډير معمول اختالط يی انتانات دی د نشه يی توکو د مزمن يا دوام�داره اس�تعمال اغي�زی پ�ه ن�ارينو ک�ی د جنس�ی 

په هغو ټولنو ک�ی چ�ی . د هيروينو زرق کول کيدای شی د وينی د انتاناتو سبب شی. ت دیميالن کميدل او عقام
پ�ه هيروين�و بان�دی روږدی . انتان�ات پ�ه چټک�ی س�ره خپري�ږی HIV/AIDSهيروين په زرقی ډول استعماليږی  

 . کسانو کی د پوستکی او د ژورو برخو انتانات ډير معمول دی
 ابسی ګانی لکه د سږو ابسید پوستکی او د وجود د نورو برخو  •
 سينه بغل  •
 په سږو کی د مايع جمع کيدل •
 د ځيګر عدم کفايه •
 د کلمو د حرکاتو کموالی يا د کلمو د دندو کموالی •
 اختالجات •
 د مياشتنی عادت قطع کيدل •
 د وخت مخکی زيږونونه او د ماشوما د ودی وروستوالی •
 .يښودو اعراض منځ ته راځیکه چيری مور نشه يی توکی استعمالوی نو ماشوم کی د پر •
 ی لکه ژورخپګانځی ستونروان •

کله چی . لری اړتيا ه ده او ځانګړو اقداماتو تهمنځډير ستون درملنهناسم استعمال او روږدی کيدود نشه يی توکو 
په دوی باندی د کورنی له خوا فش�ار راوس�تل ش�ی ن�و ډي�ر د دوی څخ�ه داس�ی واي�ی چ�ی پخپل�ه خوښ�ه نش�ه ي�ی 

 .کيږی بريالی کی نهخو اکثريت د دوی څخه پدی هڅه  توکی پريږدی
لپ�اره باي�د دری واړه مرحل�ی  بري�الی درملن�یری مرحل�ی  ل�ری چ�ی د د درملنهروږدو کس�انودپه نشه يی توک�و 

 :شی ترسره
لپ�اره تي�ار ش�ی او ش�خص  Detoxificationټولنيزو طريقو پوسيله د شخص هڅونه ت�ر څ�و د  روانید )  الف

 .پوری نشه يی توکی کم کړی تر څو د نشه يی توکو د پريښودو اعراض ښکاره شی تر هغه اندازی
ډول نش�ه ي�ی ت�وکی پري�ږدی او د پريښ�ودو اع�راض د  بش�پړمرحله ک�ی ش�خص پ�ه  Detoxificationپه )  ب

 . کارویکنترول لپاره درمل 
 .شتون لریميتودونه  بيال بيللپاره  Detoxificationد اپينو او هيروينو روږدی کيدلو د 

د . وړان���دی کي���ږی بي���ابي���ارغول کي���ږی او ټ���ولنی ت���ه  پ���دی مرحل���ه ک���ی ن���اروغ: بيارغون���ه او څارن���ه)  ج
detoxification ش�پږو مياش�تو ک�ی پ�ه نش�ه ي�ی توک�و د بي�ا روږدی کي�دلو  ود مرحلی څخه وروسته په لمړي )

relapse  (روان�یشی د  هکيدلو مخه ونيول ددی لپاره چی په نشه يی توکو د بيا روږدی. چانس ډير زيات دی 
 .هد اړينهاو کورنی مالتړ ډير هلنيز څارنټو

ړی ډول د ځ�ان جوړول په ځانګ مالتړډلوو څخه يی خالصی موندلی وی دد هغه کسانو لپاره چی د نشه يی توک
 .جوړول ډير ګټور دی ډلو سره د مرستی

 )  What psychosocial counselor would do( ټولنيزی مشاور څه مرسته کولی شی  روانی
 ونهارز)   ۱

 د هغو اعراضو څيړل چی د نشه يی توکو د استعمال په وخت منځ ته راځی •
 څيړل ود نشه يی توکو د پريښودو د اعراض •
 د اعراضو د شدت څيړل •
 د نشه يی توکو د استعمال د الرو او د ورځنی استعمال په هکله څيړنه •
 ټولنيز فشارونو په هکله څيړنه روانید  •
 په روځنی ژوند باندی د اعرضو د اغيزی څيړل غد نارو •

 :د الندی موضوعاتو په هکله مهم معلوماتو الس ته راوړل
 په کورنی کی د نشه يی توکو استعمال •
 په ناروغ کی د فزيکی ناروغيو شتون •
 استعمال رملود نورو نشه يی توکو يا د •
 یځاو مالی ستون یټولنيز •
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 شخصت د روږدی کيدلو څخه مخکی د هغه •
 د روږدی کيدو څخه مخکی د شخص په ژوند کی بدلونونه •
 د ځان وژنی هڅی  يا د ځان وژلو  خطر •
 شتونوځدی سره يو ځای د نورو روانی ستوند •

 :که چيری الندی حاالت ولری نو د معتادينو مرکز ته يی واستوی)  ۲
 که چيری نشه يی توکو د پريښودو اعراض شديد وی •
 يا ځان وژنی خطر موجود وی که چيری د ځان وژنی هڅو •
 دی سره يو ځای نوری فزيکی ناروغی موجود وی •
 لمړنی مشوره اغيزمنه نه وی •
 روانی ناروغی موجود وی •
 د رواجی درملنو پکاروړل •

 :تعليمات روانیروغتيايی )   ۳
ټ�ولنيز فش�ارونو،  روان�یناروغ او هغه ک�ورنی ت�ه د اعراض�و، د وخ�ت او تغيرات�و، د خط�ر عوامل�و،  •

 .وی، عود او د هغه دمخنيوی په هکله تعليم ورکولتدا

 :مهم معلومات يا سپارښتنی
 ناروع بايد د نشه يی توکو د ناسم استعمال او اړونده ستونزو لپاره مالمت نه شی •
 لری اړتياپريښودل يو شمير هڅو ته  هنشه يی توکو د استعمال کنترول ن د •
 يو شمير روانی او فزيکی ګټی ولرید نشه يی توکو د استعمال پريښودل يا کمول به  •
 د اميدواری په وخت کی د نشه يی توکو استعمال ماشوم ته ضرر رسوی •
ب��ی او ن��ور د وين��ی انتان��اتو د  -نتان��ات، هپت��اتيسا HIVد زرق��ی الری د نش��ه ي��ی توک��و اس��تعمال س��ره  د  •

 انتقال خطر موجود دی
)   relapse( ه کي�دل ت�اش�تو  ک�ی بي�ا اخه لمړي�و ش�پږو ميد نشه ي�ی توک�و د پريښ�ودلو څخ�ه وروس�ته پ� •

 معمول دی
 د نشه يی توکو د استعمال تر څنګ کيدای شی روانی ناروغی هم موجود وی •

 

 : مشوره ورکول هټولنيز روانی)    ۴
فشار  روانیمنو حاالتو له کبله منځ ته راغلی وی او يا د ترضيضی  ځکه چيری اعتياد د ژوند د ستون •

ټ�ولنيز مش�وره ورک�ول اس�تطباب ل�ری او  روان�یاغل�ی وی ن�و پ�دی ص�ورت ک�ی په پايله کی منځ ته ر
 . ګټور دی به ځانګړی ډول د اعتياد د تداوی به تعقيبيه مرحله کی

 :   Follow upد ناروغ تعقيبول يا )   ۵
فش�ار  روان�یتعقيب د مشوره ورکول�و او د ښ�ه وال�ی د ارزي�ابی، د ع�ود د څ�ارنی، د ک�ورنی مالت�ړ د  •

 .بارزی او د عود د مخنيوی په موخه ترسره کيږیسره د م
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 ېځستون ېنور
 

I  ځان ته ضرر رسول او ځان وژنه )Self harm and suicide ( 
هغه وخت م�نځ ت�ه راځ�ی چ�ی کل�ه ي�و څ�وک و غ�واړی قص�دا ځ�ان خ�وږ  self harmځان ته ضرر رسول يا 

ی هغ�ه معم�وال دغ�ه ک�ار پ�ه ډي�ر زي�ات هغه څوک چی ځ�ان ت�ه ض�رر رس�و. کړی او يا ځان ته ضرر ورسوی
فشار او نه زغم کيدونکی داخلی نارامی په وخت کی لکه د ک�ورنی س�ره د ج�رو  روانیهيجانی حالت، په شديد 

دا باي�د پ�ه . فشار د څرګندولو ي�وه الره ده روانیځان ته ضرر رسول د شديد . بحث څخه وروسته سرته رسوی
په داسی حال ک�ی چ�ی ن�ه پ�وهيږی خ�و ځ�ان ت�ه پ�ه ض�رر رس�ولو الس ياد ولرو چی ډيری خلک ځينی وختونه 

پدی وروستيو کلونو کی راپور ورکړل شوی چی په افغانستان ک�ی ځ�ان ت�ه د ض�رر رس�ولو پيښ�ی . پوری کوی
 .په ښځو کی ډيری ليدل شوی دی

 :په افغانستان کی د ځان ته ضرر رسولو ځينی معمول استعماليدونکی ميتودونه
 له د ځان سوځولد تيلو په وسي •
 ځان ځوړندول •
 په اوبو کی ځان غرقول •
 د حشره وژونکی درملو خوړل •
 د پوستکی يا غاړی پری کول •
 ځان وهل يا ټکول •
 )خوړل ډيرد درمل له حد څخه ( خوړل  ودرملد  •
 د جګ ځای څخه د ځان غورځول •

ځين�ی . ج�را ک�ړیځان ته ضرر رس�وی، خ�و ځين�ی ن�ور ښ�ايی دغ�ه ک�ار څوڅ�وځلی ا هځينی خلک يو يا دوه ځل
دوی ښايی يو داسی ډول چلند وکړی چی دا ښ�ی چ�ی دوی . خلک په پټه خو په شديد ډول ځان ته ضرر رسوی

د ژوند او مرګ پروا نه لری دوی ممکن حد څخه زيات نشه يی توکی وکاروی، په بی پروايی  م�وټر چل�ول او 
 .ډير الکول څښل

 : حقيقتونه په هکله ځينی Self harmضرر رسولو يا دځان ته 
 .ځوانان ځان ته ضرر رسوی، خو دغه کار په هر عمر کی شونی دی اکثره •
 دا عمل په ځوانو ښځو کی نسبت سړو ته ډير معمول دی •
ځينی وختونه کله چی يو کس ځان ته ضرر رسوی نود  نوموړی کار چانس د هغه د کورنی پ�ه غ�ړو  •

 کی هم زياتيږی
په تيرو وختونو ک�ی د فزيک�ی ي�ا جس�می، هيج�انی او  هغه خلک چی  خپل ځان ته ضرر رسوی ښايی •

 .جنسی بدی استفادی ښکار شوی وی
ی ل�ری ښ�ايی ځو او کورنی سره په اړيکو کی س�تونهغه خلک چی  د خپل ژوند ملګری سره ، دوستان •

 .ځان ته په ضرر رسولو الس پوری کړی
 هغه خلک چی د خپګان او بی وسی احساس کوی ښايی ځان ته ضرر ورسوی •
ی لری ډير احتمال وج�ود ل�ری چ�ی ځ�ان ت�ه پ�ه ض�رر رس�ولو ځوغتيايی ستونغه کسان چی روانی ره •

 .الس پوری کړی
 

که څه هم دځان ته ضرر رسولواوځان وژن�ی ت�ر م�نځ اړيک�ی وج�ود ل�ری خ�و بي�ا ه�م ځ�ان ت�ه د ض�رر رس�ولو  
ګن�ل کي�ږی خ�و د هغ�ه چ�ا ځان وژنه پ�ه اس�الم ک�ی لوي�ه ګن�اه . پيښی د ځان وژنی په نسبت ډيری سرته رسيږی

 . لپاره چی د ځان وژنی هڅه کوی کومه شرعی يا قانونی جزا شتون  نه لری
 

دوی . ځ�ان ت�ه ض�رر رس�ویوار وارش�ديده ص�دمه ورس�وی ا و ي�اډير احتمال وجود لری ځين�ی خل�ک ځ�ان ت�ه 
پوس�يله چ�ی د ځ�ان دوی بايد د هغ�ه چ�ا . ښايی د ټولنی څخه ګوښه والی غوره کوی او يا روانی ناروغی ولری

خون�ه   بيړن�یددی پيښو لپ�اره پ�ه . ابی شیو په هکله تجربه ولری ارزيځضرر رسولو او روانی روغتيا ستون ته
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او ي��ا د تس��مم پ��ه ص��ورت ک��ی د  درملن��هپ��ه ډول د س��وځيدنی  بيلګ��یواځنی مرس��ته د ش��خص رغ��ول دی د ک��ی ي��
 ...معدی ونځل يا لواژ کول او داسی نور

ی په هکله چی ددی هڅی ځخه  خارجيږی خو د هغه روانی ستونته شخص د روغتون څد ښه والی څخه وروس
ټولينزو څارنو شتون د هغو خلکو لپار چی ځان ته په ضرر رسولو ي�ی الس  روانید . سبب شوی پلټنه نه کوی

د ځ�ان ت�ه ض�رر رس�ولو او د ځ�ان . پوری کړی او يا راتلونکی ک�ی الس پ�وری ک�وی د ح�ل ي�وه الره پراني�زی
ت�ر څ�و ځ�ان ارام وژنی افکارسره د مبارزی لپ�اره ي�و ش�مير الری چ�اری ش�ته چ�ی د خلک�و س�ره مرس�ته ک�وی 

 .و ته د حل الره پيدا کړیحکړی او خپلو ستون
 ځينی د حل الری چاری په الندی ډول دی 

 د شخص د ملګری او يا کورنی د غړو سره خبری کول •
م�ونځ ک�ول، د لفک�ر اړول لک�ه د خپلوان�و س�ره ليدن�ه، د نورو فعاليتو تر سره کولو په وسيله د ش�خص  •

 نورو خلکو سره مرسته کول لکه ګاونډيان
 باندی ځان مشغولول کول او په يو زړه پوری شی هارام •
 داحساساتو د څرګندولو لپاره د نورو الرو پيداکول •
 په مثبتو شيانو باندی فکر کول •

 :ټولنيزی مشاور څه مرسته کولی شی روانی
 ونهارز)    ۱

 د روانی ناروغيو د اعراضو پلټنه •
 د اعراضو د شدت څيړل •
 ټولينز فشارونو پيداکول روانید  •
 څيړلواغيز دغ په ورځنی ژوند باندی د اعراضود نارو •

 :د الندی موضوعاتو په هکله د مهمو معلوماتو الس ته راوړل
 هغه حاالت چی په هغه کی د ځان ته ضرر رسولو عمل واقع کيږی •
ژورخپګ��ان او ي��ا ن��ورو روان��ی  د ځ��ان ت��ه ض��رر رس��ولو او ي��ا ځ��ان وژن��ی پيښ��ی ، د پ��ه ک��ورنی ک��ی •

 و موجوديتځستون
 د ځان ته ضرر رسولو پخوانی هڅی او د هغو پايلی •
 اوسنی فزيکی ناروغی •
 د نشه يی توکو اويا الکو استعمال •
 کس شخصت ه دمخدی څخه ځد اوسنی ستون •
 ژوند کی بدلونونه د ځان ته ضرر رسولو پيښی څخه مخکی د شخص په •
 یځټولنيز ستون روانیاوسنی  •
 د شخص په هکله د کورنی د غړو ذهنيت •

 :ډاکتر ته يی وليږی که چيری )    ۲
 شتون ولریخطر ډير وژنی د هڅو او يا د ځان وژنید ځان  •
 روانی ناروغی شتون ولری •
 ددی سره يو ځای احتمالی جسمی ناروغی شتون ولری •
 ه نه ویلمړنی مشوره ورکونه اغيزمن •

 :روغتيايی تعمليمات روانی)   ۳
ټ�ولنيز  روان�یناروغ ته او د هغ�ه ک�ورنی ت�ه د ځ�ان ت�ه ض�رر رس�ولو او ځ�ان وژن�ی، د خطرعوامل�و  •

 فشارونو، پايلو، په مخنيوی کی د کورنی ونډه او تعقيب په هکله تعليم ورکول
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 :ځينی مهم معلومت يا سپارښتنی
 ل شیځان ته ضرر رسولو بايد عادی ونه ګڼ •
 شخص بايد د ځان ته ضرر رسولو په هکله مالمته نه شی •
 د ځان ته ضرر رسولو د لمړی هځی څخه وروسته د دوهمی هڅی خطر موجود دی •
د ځان وژنی د افکارو او يا پالنونو په هکله پوښتنی کول په شخص کی د ځان وژنی د فکرونو د منځ  •

 ته راوړلو سبب نه کيږی
ی شی چی په شخص کی د ځان ته ضرر رسولو د خطر به کمولو کی ملګری او د کورنی غړی کوال •

 مرسته وکړی
غبرګون ي�ا ځ�واب پ�ه  وړاندی دفشارتوليدونکو پيښو په  روانیځان ته ضرر رسول کيدای شی چی د  •

 ډول منځ ته راشی
 ځان ته ضرر رسول اکثرا په ژوند کی د ناڅاپی او غير مترقبه بدلونونو له کبله منځ ته راځی •
 ن وژنی افکار کيدلی شی د يوی شديدی ناروغی يوه برخه وید څا •

 ) Psychosocial counseling( ټولنيز مشوره ورکول روانی)   ۴
ټ�ولنيز م�داخالتو او مه�ارتونو پ�ه برخ�ه ک�ی  روان�ید مشوره ورکولو هغه اقدامات چی د ځان وژنی د  •

 تشريح شوی تعقيب کړی

  Follow upتعقيب يا )    ۵
 ه ورکول��و او ي��ا د ځ��ان وژن��ی افک��ارو ک��ی د ښ��ه وال��ی د ارزي��ابی د ک��ورنی د برخ��هتعقي��ب د مش��ور •

 .د مبارزی د بدلون په موخه تر سره کيږی وړاندیفشار په  روانیاخيستنی او د 
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15B ميرګی ياEpilepsy 
په ميرګی ک�ی د ن�اروغ  دم�اغی حج�رات  غيرنورم�ال برق�ی . ميرګی يو دماغی ناروغی ده مختلف اسباب لری

د حملی تکرار په مختلفو خلکو کی توپير لری او د دوو حملو ت�رمنځ . ريان توليد وی چی د حملی سبب کيږیج
د ناروغی حمله پ�ه غي�ر منظم�و واټنون�و ک�ی م�نځ ت�ه راځ�ی او ډي�ری وختون�ه حمل�ی س�ره . واټن غير منظم وی

ي�واځی ي�وه . څ ت�وپير ن�ه ل�رید ميرګی ناروغان د دوو حملو تر منځ واټن کی د نورو خلکو س�ره ه�ي. ورته وی
ميرګ�ی ي�وه روان�ی ن�اروغی ن�ه ده او ن�ه د ذک�اوت د وروس�توالی نښ�ه ده همدارنګ�ه . حمله ميرګی نه ګڼل کيږی

د . ميرګی په ماشومانو کی ډي�ره معم�ول خ�و بي�ا ه�م کي�دای ش�ی پ�ه ه�ر عم�ر ک�ی م�نځ ت�ه راش�ی. ساری هم نده
د ميرګ��ی لپ��اره د خط��ر عوام��ل دی ميرګ��ی ډي��ر زي��ات  ماش��ومتوب د دوری انت��انی ن��اروغی او د س��ر ترض��يض

 .من ویځوخت د هغه سبب پيداکول ډير ستون اسباب لری خو ځينی
 :د ميرګی ځينی معمول اسباب

   Brain injuryدماغی ټپونه يا  •
 د ماغ انتانات •
 ) Abnormal brain development(  د دماغ غير نورمال انکشاف  •
 تومورونه یدماغ •
 نور د رګونو ناروغی دماغی سکته او •
 د ماشومتوب د دوری انتانات •

 د ميرګی اعراض نظر د اختالج ډول ته  توپير لری

 :د ميرګی ډولونه
 )  Generalizedاو عمومی يا  partialقسمی يا ( د ميرګی دوه ډولونه وجود لری 

حرک�ات او د پ�ه دی ش�کل ک�ی ښ�ايی ن�اروغ ټک�ان ورک�ونکی، غي�ر ارادی : يا عم�ومی Generalized)  الف
هغه خل�ک چ�ی پ�ه ميرګ�ی اخت�ه دی د ن�اروغی متک�رر حمل�ی پ�ه . شعور ضياع ولری چی څو دقيقی دوام کوی

د حملی په جريان کی شخص په ځمکه غورځيدل، رپيدل يا لړزه، د عض�التو ش�خوالی، د . شخص باندی راځی
حمل�ه کي�دای ش�ی د م�وقتی . خولی څخه ځګ راتلل، تشی ي�ا ډک�ی متي�ازی پ�ه خپ�ل س�ر خارجي�دل منځت�ه راځ�ی

ګنګسيت، بی هوشی، ي�وی نقط�ی ت�ه لي�دل، او ي�ا د الس�و او پښ�و د غي�ر قاب�ل کنت�رول ټک�ان ورک�ونکی حرک�اتو 
کله چی حمله پای ته ورسيږی نو شخص ته خوب ورځی او د حملی په هکله ورت�ه ه�يڅ ش�ی پ�ه ي�اد . سبب شی

ری چی ناروغ د حملی په هکله خبروی چی دی يو شمير ناروغان د حملی څخه مخکی ځينی اعراض ل. نه وی
 معمول اورا.  شکل د ميرګی کی معمول دی generalizedاو په . ويل کيږی)  aura( حالت ته اورا 

  )aura  (د ګي�ډی ن�اراحتی، د ن�ارامی احس�اس، د م�زاج ب�دلون او پ�ه چ�ارپيلایر ک�ی د ب�دلون : :عبارت دی له
 .و احساس کول، غير معمول بوی او داسی ن

 :معمول اعراض عبارت دی له Generalized attackد 
 يدلځناڅاپي غور •
 بی هوشه کيدل •
 پيدل او غير نورمال حرکاتر •
 ) turning blue( شين کيدل  •
 اتللرد ژبی چيچل او د خولی څخه د ځګ  •
 سونو، مخ او سر زخمی کيدلالود پښو ا •
 پخپل سر د تشومتيازو يا بولو تلل •
 ه څرخيدلد سترګو ګاټی پورته خوات •

شکل کی شخص فضا کی يوی نقطی ته ګوری او يا د بدن په يوه برخه کی  partialد ميرګی په قسمی يا )  ب
دغ�ه حمل�ه ډي�ره لن�ډه وی او کي�دای . ټکان ورکونکی حرکات ليدل کيږی خو شخص شعور ل�ه الس�ه ن�ه ورک�وی

)  confusion( د دم�اغ خرپړتي�ا په نورو حاالتو کی حمله ښايی ي�واځی . شی په ورځ کی څو ځله تکرار شی
 .په فضا کی يوی نقطی ته کتل او يا د عضلی شخوالی سبب شی چی معمول څو ثانی يا يوه دقيقه دوام کوی

د ميرګی په ډيرو پيښو کی په ميرګی اخته خلک هر ځل ورته حمالت لری او د يو حملی اعراض د بلی حمل�ی 
ی وی او د ب�دن دردون�ه ل�ری او ښ�ايی د ي�و څ�ه وخ�ت د حملی څخه وروسته ش�خص خ�وب وړ. سره ورته وی
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ځين�ی خل�ک د حمل�ی پ�ه وخ�ت ک�ی ي�و . خو کله چی ويښ شی بيا هم حمله پ�ه ي�اد نش�ی راوس�تی. لپاره ويده شی
کلک شی د ناروغ په خوله کی ورکوی چ�ی دا ک�ار ډي�ر خطرن�اک دی چ�ی کي�دای ش�ی د خ�ولی د زخ�م او ي�ا د 

ږدی او هغ��ه ت��ه فش��ار کي��و ت�ر م��نځ ي��و کل��ک ش��ی ت��ل��ک بي��ا د ن��اروغ د ګوځين��ی خ. غاښ�ونو د ماتي��دو س��بب ش��ی
شيانو وربوی کول چی دا ک�ارهم پ�ه ه�يڅ  د همدارنګه ناروغ ته. ورکوی چی دا کار هم په هيڅ شکل ګټور ندی

شکل ګټور ندی لکه د بوټانو بوی کول چی دا کار هم د ناروغ سره کومه مرسته نه ک�وی او باي�د ورڅخ�ه ډه ډه 
چ�ی  ځينی خلک بيا کوښښ کوی چی د ناروغ پښ�ی او الس�ونه کل�ک ونيس�ی چ�ی د حرک�اتو مخ�ه ونيس�ی .وشی

 . ياتو زخمونو سبب شیکيدالی شی په ناروغ کی د الز
 :هغه الرښونی چی د حملی په وخت کی د ناروغ سره مرسته کوی

 .ناروغ د حرکاتو او خوځيدو د مخنيوی کوښښ مه کوی •
 له د شخص د ويښولو هڅه مه کوید چغو او يا خوځولو پوسي •
هغه شيان چی په هغه باندی د غوځيدو له کبله شخص ته ص�دمه رس�يږی د ش�خص د ش�ا و خ�وا څخ�ه  •

 لری کړی
 .ليږدویيو ځای څخه بل ځای ته مه شخص د  •
 .په کراره شخص په يو اړخ کړی تر څو د خولی افرازات په اسانی سره د خولی څخه بهر شی •
چی د شخص خوله په زور سره خالصه کړی او يا د هغه په خوله کی څه هيڅ وخت کوښښ مه کوی  •

 .اچولو څخه ډډه وکړی) لکه مشروبات(شی 
 .يو نرم شی لکه د بالښت په شان د شخص د سر الندی کيږی •
 د ميرګی ډيری پيښی ژوند تهديدونکی نه دی •
ارام ي�ا خ�وب ک�ول که چيری شخص . کله چی حمله پای ته ورسيږی د ګنګسيت پيښو ته متوجه اوسی •

 .غواړی نو اجازه ورکړی

 Conversionميرګ��ی باي��د د . من ن��دیځناس��بی ت��اريخچی پوس��يله تش��خيص س��تونپيښ��و ک��ی د ي��و م وپ��ه ډي��ر
disorder  سره شخص تفريق�ی ش�ی چ�ی ددی لپ�اره دconversion disorder  ت�ر عن�وان الن�دی ج�دول ت�ه

 .مراجعه وکړی
ک�ه چي�ری ت�داوی ن�ه ش�ی ن�و د ش�خص ژون�د . ه باي�د ت�داوی پي�ل ش�یکله چی ميرګی تشخص شی نو په پيړه سر

فيص�ده حمل�ی د ميرګ�ی ض�د درم�ل  ۸۰د ميرګی . ستګما يا داغ سره مخامخ کوی یمحدود وی او هغه د ټولنيز
 .پوسيله کنترول کيږی

 :د ميرګی ضد معمول درمل په الندی ډول دی
عوارض لری چی پدی کی ستړتيا، سرګرځيدل او د ځينی جانبی  دملنه کی کارول کيږیټول هغه درمل چی په 

 .وزن زياتوالی شامل وی
ي�و ش�مير د . الن�دی پ�رمخ الړه ش�ی ر ت�ر الښ�ونیټ�اکډل�ری او باي�د د ي�و  اړتي�ا ګی يو اوږود مهاله تداوی تهمير

 .لری اړتيا مشوری ته یټولنيز روانیميرګی ناروغان او همدارنګه د هغوی د کورنی 
 

 ر بايد څه وکړی؟ټولنيز مشاو روانی
 :ونهارز – ۱

 پلټنه نښوکی او د حملی څخه وروسته د  لړد حملی څخه مخکی د حملی په  د ميرګی •
 د اعراضو د شدت څيړل •
 د حملو د شمير او وخت په هکله څيړنه •
 ټولنيز فشارونو پلټنه روانید  •
 د ناروغ په ورځينی ژوند باندی د اعراضو اغيزی •

 :مهمو معلوماتو الس ته راوړلد الندی موضوعاتو په هکله د 
 په کورنی کی د ژورخپګان شتون •
 د جسمی ناروغيو موجوديت •
 د درمل استعمال •
 د نشه يی توکو يا لکولو استعمال •
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 د ناروغی څخه وروسته د ناروغ په شخصت کی بدلون •
 د ځان وژنی خطر او يا د ځان وژنی هڅی •
 د رواجی درملو استعمال •

 :ر ته واستوی که چيرتهټاکډ – ۲
 ویډيرد حملو شمير •
 شتون ولرید ځان وژنی خطر •
 شتون ولریی بله کومه فزيکی ناروغی د هغه سره يو ځا •
 درمل اغيزمنی نه وی •
 روانی ناروغی موجود وی •

 :ټولنيز مشوره ورکول روانیروغتيايی تعليمات او  روانی – ۳
ري�دو س�ره ب�دلون، د ناروغ او د هغه کورنی ت�ه د اعراض�و، د حمل�ی د وخ�ت او ش�مير، د وخ�ت پ�ه تي •

ټولنيز فشارونو، پايلو، د تداوی مسايل، تعقيب او د نوی حملو د مخني�وی   روانیحملی د خطرعواملو، 
 .په هکله تعمليمات ورکول

 :مهم معملومات يا سپارښتنی
 ميرګی روانی ناروغی نده •
 د ميرګی ناروغ په روانی ناروغی اخته کيدالی شی •
 کيږی ډيری پيښی په ماشومتوب کی پيل •
 د درمل پوسيله حملی کنتروليږی •
 فشار په مقابل کی مبارز د حملو شمير کموی روانید  •
 ټولنيز مشوره ويره يا ژورخپګان اصالح کوی او د حملو مخه نيسی روانی •
 حمله هر وخت منځ ته راتالی شی حتی د خوب په وخت کی •
 ستګما يا داغ داره کيدل او توپير پکی په لوړ اندازه موجود دی •
 .موده دری کاله ده ددرملنی •

 :  Follow upتعقيب يا  )   ۴
تعقيب د مشوره ورکولو يا ښه والی ارزيابی، د جانبی عوارضو، تداوی او مشوری پ�ه هکل�ه ت�ر س�ره  •

 .کيږی
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 Unexplained Somatic Complaints  يامبهم جسمی شكايتونه 
و س�مبوليك څرګن�دولو پ�ه څي�ر ولي�دل ش�ی ځيز س�تونټ�ولن روان�یشی د شخصی  يا  مبهم جسمی شكايتونه كيدای 

منو موضوعاتو په بي�انولو او پ�ه ځی پوری تړاو لری همدارنګه د ستوندغه حالت د شخص د بی خبری يا نااګاه
ټولنه كی منع شويو مسايلو په هكله په خبرو كولو كی بی وسه وی او نه شی كولی چی د داسی موض�وعاتو  پ�ه 

 . هكله خبری وكړی 
دل كي�ږی ك�ه چي�ری د خلك چی مبهم جسمی شكايتونه لری په دوی ك�ی ك�وم ځ�انګړی فزيك�ی تش�وش ن�ه لي� هغه

ت دغ�ه خل�ك نس�ب.  ی اوږده تاريخچه ولری نو كيدای ش�ی چ�ی پ�ه م�زمن حال�ت ب�دل ش�ی ځشخص جسمی ستون
ه ده خ�و ځس�توندا يوه معمول�ه . ير حساس وی ی په بدن كی منځته  راځی ډچ وبدلونونوپه وړاندینورو ته د هغ

دغ�ه . ډول ال تراوس�ه پ�وری ن�ه پ�وهيږی  بش�پړ څ�ارنو پ�ه برخ�ه ك�ی ك�ار ك�وی پ�ههغه خلك چی پ�ه روغتي�ايی 
د جس��م او ده او د عارض��و د څرنك��والی او )  Challenge( ناروغ��ان د ډاكتران��و ل��ه پ��اره ي��و كلينك��ی ننګون��ه 

 . ښځو كی ډيره معمول ده  ه پهځدغه ستون. پوښتنی را والړوی  بنسټيزهروان تر منځ اړيكو
 ډيری هغه ناروغان چ�ی. يا سر مشق وی  بيلګهمی عارضو څرګندولو لپاره يوجس وورنی غړی ښايی د دغد ك

 . ه د جسمی عارضو په ډول څرګندوی ځژورخفګان او ويره لری خپله ستون
 : ی عبارت دی له ځجسمی ستون یمبهم یمعمول
 .د سر  درد  •
 . مال دردونه  •
 . ينګويو او پنډيو  كی دردونه په مټو، ل •
 . زړه بدوالی او كانګی  •
 .د ځان دردونه  او د غړو ناارامی  •
 . ی ځپه بلع كولو كی ستون •
 .د سينی دردونه  •
 . تشی ميتازو په دفعاتو كی زياتوالی  •
 . د ګيډی دردونه  •
 .ګنګسيت يا سرګردانی  •
 . د ضعفيت حملی  •
 . د زړه ضربان پيدا كول  او)   Palpitation( د زړه ضربان احساسول  •
 .دردناكه مياشتنی عادت  •
 . د مياشتنی عادت په وخت كی د وينی زيات ضايع كيدل  •
 . په مياشتنی عادت كی غير منظموالی  •

 
هم جس�می بهغه خلك چ�ی م�. ی ، ويره ، ژورخفګان هم موجود وی ځتونو سره د خوب ستونيد مبهم جسمی شكا

. ی ل�ری ځټ�ولينز فش�ار او ك�ورنی س�تون روانیيچلی طبی تاريخچی ، شديد شكايتونه لری دوی معموال اوږدی پ
په دی اشخاصو كی طبی تاريخچه اكثرا پيښو او حاالتو پوری تړاو لری چی نوموړی حالت مبهم ي�ا ناڅرګن�د ، 

 . بی ثباته او غيرمنظم وی 
 ه ك�ړی او د هغ�وی ل�ه خ�وای پ�ریس�رالبراتواری معاين�ات ي�ی تر بيال بيلډاكترانو ته تللی او بيال بيلودغه خلك 
 . خو هيڅ اغيزه يی پری نه وی كړی  وی  خوړلیيی  تشخيصونه ايښودل شوی او ډول ډول درمل  ډول ډول

ډاكتران�و ت�ه  وار وارهد موج�ود ن�ه وی خ�و بي�ا ه�م سره ل�ه دی چ�ی د دوی د ن�اروغی لپ�اره ك�وم ځ�انګړی ش�وا
ی په دغه خلك�و ك�ی ټ�ول اع�راض حقيق�ی دی او پ�ه قص�دی ډول دا مهمه ده او په ياد مو وی چ. كوی  ه مراجع

فش�ار پ�ه  روان�یخ�و اع�راض د  ،ندی څرګند جسمی شكايتونه كوم ځانګړی سبب ومبهمد. منځته نه وی راغلی 
 . وسيله پيل كيږی 

 
 

 :  د ناروغی په جريان كی يو نيمګړی سايكل منځته راتللی شی 
 . منځته راوړی او يا اعراض شديد كړی  فشار كولی شی جسمی اعراض روانیهيجانی  •
 . فشار سبب شی  روانیجسمی اعراض كيدی شی د  •
 . كړی  هفشار كولی شی چی جسمی اعراض بدتر روانی •
 . اعراض ښايی د كلتور  او رواجونو له ِنظره سره ډير توپير ولری  •
 . وكړی  بدلون و او يا د وخت په تيريدو سرهشكايتونه ښايی يو او يا څ •
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موخ�ه د ن�اروغی پ�ه  درملن�ید. ل�ری  اړتي�ات�ه  درملن�واو طب�ی  روانیجسمی شكايتونه لری  خلك چی مبهم هغه
 . لمنځه وړل  نښوډول د بشپړدندی ښه والی دی نه يواځی په مقابل كی د مبارزی وړتيا او د 

وركول ، په مثبت  نانيپه اغيزمنه توګه ناروغ ته تسلی او  اطم: مهمی برخی عبارت  دی له  درملنید عمومی 
 . و واضح كول او عملی سپارښتنی دی ځډول د ستون

ښ�ايی پ�ه ش�خص ك�ی د ژورخفګ�ان او وي�ری )   Anti Depressant(ځينی وختونه د ژورخفګان ضد درمل 
 . اعراضو په ښه كولو او له منځه وړلو كی مرسته وكړی 

انديښ�نه ك�ی وی او ځين�ی ن ب�ه هكل�ه په لومړی سر كی ځينی ناروغان ښايی د جسمی اعراضو څخ�ه د خالص�و
ا وی او كيدای شی هيڅ باور ونه كړی چی دوی كومه وارخط د فزيكی ناروغی لرلو په هكله  کيدلی شینور بيا

 . فزيكی ناروغی نه لری 
 

 : ټولنيز مشاور څه كولی شی  روانی
 :  ونهارز – ۱

 . په هكله پلټنه وكړی  اونښوجسمی شكايتونو  ومبهمد •
 . په هكله څيړنه وكړی  تد شد د اعراضو •
 . فشارونو پلټل  وټولنيز روانی •
 . د ناروغ په ورځنی ژوند باندی د اعراضو  د اغيزی څيړل  •
 . وظيفوی اعراضو او تاريخچی ته لنډه كتنه  •

 
 : د الندی مهمو معلوماتو السته راوړل 

 .په كورنی كی د مبهم جسمی شكايتونو موجوديت  •
 .عقيدو پيژندل د ناروغ د انديښنو او  •
 . د ځان وژنی افكار او يا د ځان وژنی افكارو او هڅو په هلكه  •
 .د نشه يی توكو او يا د درد ضد ناركوتيك درملو استعمال  •
 .د اوسنی ناروغی څخه مخكی د ناروغ شخصيت  •
 .د اوسنی ناروغی څخه مخكی د شخص په ژوند كی بدلونونه  •
 .سره د مبارزی كولو الری ی او د هغی ځټولنيزی ستون روانیاوسنی  •
 .د مبهم جسمی شكايتونو په اړوند د كورنی د غړو ذهنيت  •
 .د رواجی درملو استعمال  •
 .د ناروغ د غبرګون او مبارزی په هكله پوښتنی كول  وړاندید اعراضو په  •
 .د ناروغ د خپلوانو سره د خبرو كولو په هكله فكر كول  •

 
 ) :  Referral( د ناروغ ليږل  تهډاكتر  - ۲

څخ�ه ډډه وك�ړی ځك�ه چ�ی دغ�ه كله چ�ی م�بهم جس�می ش�كايتونه مش�خص ش�و ن�و متخص�ص ت�ه د هغ�ی د ليږل�و 
په ياد ول�ری چ�ی د ن�اروغ . كيږی  درملنهكی ډير ښه )  PHC(  روغتيايی څارنو په كلينكونوړنيولمد ناروغان

و لپ�اره ښ�ايی ن�اروغ خ�وا ب�دی ليږل يو عقلی عصبی ډاكتر او يا كوم بل ځای ته د طبی مشوری الرس�ته راوړل�
 . كړی 

 ) :  Psycho Education(  روغتيايی تعليمات   روانی  - ۳
ټ��ولنيز فش��ارونه ، د  روان��یط��ر عوام��ل ، خن��اروغ او دهغ��ی ك��ورنی ت��ه د ن��اروغی د څرنګ��والی ، د  •

يك�و ناروغی پايلی ، د ناروغی په مخنيوی كی د ك�ورنی د غ�ړو ون�ډه ، تعقي�ب او د روح او جس�م د اړ
 . په هكله تعليمات وركول 

 : ځينی مهم معلومات او سپارښتنی  
 .وره ده  ټروغ پاملرنه د هغی د تداوی څخه گد مبهم جسمی شكايتونو نا •
 . په مكمل ډول د اعراضو له منځه وړلو كوښښ مه كوی چی نه يی شی كولی  •
 . وكړی  درملنی ته پاملرنهپيداكولو په نسبت د اسبابو  •
 . سمی شكايتونه كه څه هم ډير زياته ناراحتی منځته راوړی بيا هم خطرناكه نه دی مزمن مبهم ج •
 . اعراض ټول حقيقی دی او په ژوند كی د حقيقی ستونزو سبب كيږی  •
 . كيږی  یی پخپله ښځی حل شی نو فزيكی ستونځه چی د دی ناروغانو  روانی  ستونكل •
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 . كز كول مبارزه او دندی باندی تمر وړاندیفشار په  روانی •
 .ژورخفګان او ويره ورته جسمی اعراض منځته راوړی  •
 . كولی او كيدای شی چی ناسم استعمال شی  درملنهه نشی ځناركوتيك درمل ستون •
 . نان وركول لكه د ګيډی درد د ګيډی د سرطان نښه نه ده يمناسب ډول ناروغ ته تسلی او اطم •
 . يږی منظم تمرين د شخص په احساس كی د ښه والی سبب ك •

 
 :    Psychosocial Counselingټولنيزه مشوره وركول روانی  - ۴

د ن�اروغ وظيف�وی .  ټ�ولنيز فش�ارونو ت�رمنځ اس�اس اړيك�ی پ�ه دق�ت س�ره وپلټ�ی  روان�ید اعراضو او  •
مشوری وركولو هغه  مراحل چی په نوموړی كتاب ك�ی تش�ريح ش�وی . اعراضو په هكله پلټنه وكړی 

 . تعقيب كړی 

 :  Follow Upوغ تعقيب يا نار  - ۵
ی ، د ځان وژنی افكارو ارزيائی ، د كورنی د ونډی او بتعقيب د مشوره وركولو يا د ښه والی د ارزيا •

 . فشار سره مـبارزی لپاره ترسره كړی  روانی
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 د روان پيژندنې په اړوند لمړنۍ معلومات
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د عامې روغتيا وزارت، د رواني روغتيا رياست د افغانستان
 ۲۰۰۸: د کابل ډله

انګ��ه مس��مهل د اروپ��ايي ټ��ولنې تخنيک��ی س��الکار د ع��امی روغتي��ا وزارت د روان��ي روغتي��ا : ددی ګي��ډی مس��ول
 رياست لپاره
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 وړاند وينه
 

سته وکړی چی هغه ننګونه چی مونږورسره مخامخ وه،دهغی پوهی اوعلم ټاکل ول چی اړين اوګټوروی ،اومر
جوړونه اودهغه يوځای کونه  یله مراجعه کونکی څخه ښه اونيغ په نيغه درک ولرو ،بيا وروسته ددپوه

ترڅوله مشاورسره مرسته وکړی چی اړينی برخی په الزمی ځای کی ترسره کړی ،دا هغه څه وه چی مونږ 
 .ورته اړتيا درلوده 

رافاتی افکاراودوديزی عقيدی يو له بل سره اړيکی لری، دافغانستان د شته حالت په پام کی نيولوسره چی خ
داسی څرګنديږی چی دځينوموضوعاتوټاکل دپوه اوناپوه ذهن دژوری ارواپوهنی له پلو څخه مناسبه اواړينه 
وی ،دا ثابته شوی چی دا ټکی دافغانومشاورينولپاره مرستندوی دی چی مشاورښه درک له مراجعه کونکی 

ونه ،په خلق کی لکه بهرغورځڅه مرسته کوی تر څوپه ډيروحاالتوداهر. ولری اوله خپله ځانه  څخه 
په بنسټ څرګندشی او ) پرسونا(ی  دکندول،اوياپرځان دباورنلرلو ستونځمنو غبرګونونه څرتوپيرراتلل،دستونځ
 .  مونږ دا درک کړو 

اولنډمهاله بدنی اوروانی  پوهه اوپوهيدنه له هغه څه چی په بدن اوروان کی څه تر سره کيږی، اوږدمهاله 
توپيرونه په هغه هيواد کی چی خلکوډيری ټروماټيکی تجربی ليدلی وی ،دروغتيای کارکونکو لپاره په هغه 

 .کاله جګړه اوناامنی سره مخامخ وه الزمی او ضروری ده ۳۰هيواد کی چی 
دکورنی . رچينه اخلیډير لوی اوپرله پسی سترسور په افغانستان کی نن له کورنی تاوتريخوالی څخه س

تاوتريخوالی په طبعت اوجوړونه پوهيدنه کيدلی شی له روانی ټولنيز مشاورسره مرسته وکړی تر څودژر تر 
ژره قضاوت کولو څخه ځان وژغوری اوددی ډول ستونځواو حالتو په پوهيدنه کی له مراجعه کونکی سره 

 .مرسته وکړی 
دی ته وهڅوی تر څو الس ته رنګ ووينی ،دابه لوستونکی  په ليکنه کی به لوستونکی ځينی ليکنی په ژيړ

 راوړی پوهه په خپل ورځنی ژوند کی پلی کړی ، يواځی ددی په پوهيدنه چی دا مفاهيم په ورځنی ژوند کی
دروانی ټولنيز مشاورلپاره ددی پوهيدنه چی دا هر څه دهغه له .ارزښتمنه وی  ځه مفهوم لری دازدکړه به ډيره

ه څه ډول اړيکه لری ډيره اړينه او دپام وړده او يواځی پدی صورت کی ده، چی هغه کولی ورځنی ژوند سر
       زدکړی دمشوری په لړ کی ګټه واخلیشی له دی 
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Consciousness and unconsciousness 

 ذهن او ناپوهه ذهن پوه 
 
    Consciousness: ذهن   پوه  .1
 

و ن�ورو  ا چ�اپيلایر خپ�ل ،د چیږ کوالی شو نمو. و ږږ پری پوهينږ د ذهن هغه برخه ده چی مونپوه ذهن زمو 
پ�ه هکل�ه  چاپيلایر ځان او خبروالی. ونو څخه خبر واوسو او خوي موخو، سوچونو ، احساساتو ،  ړنوخلکو له ک

  .دپوه ذهن مرکزی ټکی ته ايګوويلکيږی. دا پوه ذهن دی معلومات درلودل
Ego ځان: 

؟ څنګ�ه ک�والی ش�و   جوړش�ویڅوک يو ؟ زموږ چ�اپيلایر څنګ�ه  ږنږ پوهيږو چی مونمو مرستهد ايګو په  •
ايګ�و زم�وږ ل�ه احساس�اتو او س�وچونو س�ره . په دی نړی کی ځان ته يوه خوا و ټاکو او ورباندی و پ�وهيږو

 . کوو  ږ په خپله هکله څه احساسوو ، څه سوچ کوو، څه پوهيږو او څه تجربهنچی مو ،تړلی ده
 

 :السه کوو  الرو تر وږ معلومات له درينمو
وی ي��ا خون��دور)ډار( وی  ونک��یچ��ی ک��والی ش��ی درد.  ات تجرب��ه ک��وواحساس�� نږم��ول��ه الری  ب��دن د خپ��ل ⇐

پ�ه توګ�ه ، کي�دای ش�ی داس�ی پيښ�ه وش�ی چ�ی م�وږ ل�ه ډاره پ�ه خپ�ل ځ�ای وچ ش�و او  بيلګید ) . ينههوسا (
يا وخاندو او موسکی شو هوسا واوسو او داس�ی احس�اس وک�ړو  ، خوځيږوه وځاي هونشو کوالی چی له خپل

 . نړی ښکلی او د دوستی وړ ده  دشاوخواچی زموږ
، ايډيالی ، اوتصوریخيالی ( ،  مونږخپل ځان په بيالبيلوډولونو تجربه کوه د احساساتو او پوهی له الری ⇐

 )الری  لهيلو ، دننه انځورونوه
ن�ورو پ�ه لي�دو  ږ دنم�و. ن�ړی پ�ه هکل�ه پ�وهيږو هرږ د بنمو به مرسته او پوهی،  حسونو ګونیځپه خپلو پن ⇐

ږ ک�والی ش�و نان په هکله فيد بک تر السه کوو يا په بل عب�ارت م�وځسره معلومات تر السه کوو يا د خپل 
 .واچوو  غيزهخپلو اعمالو له الری ا په خپل چآپيلایر باندی د

ان ب�ه ځ�ږ د خپ�ل ندا چ�ی م�و .ن�ده  خوځي�دونکینا Egoږ نهرڅوک کوالی شی دا احساس ولری چی زم�و •
حال�ت پ�وری تړل�ی  بهرن�یتوپير وکړی چی دا زموږ په اړه څه احساس لرو کوالی شی کله نا کله ډير ژر 

 ده 
 

 :دنده 
وڅي�ړی او وي�ی ليک�ی چ�ی پ�ه وروس�تيو ورځ�و ک�ی پ�ه ناڅ�اپی ډول ستاس�و احساس�اتو هيله کوو يو داسی حالت 

؟ستاس�و پ�ه چ�اپيلایر ک�ی لی دا پيښه ي�ا حال�ت را م�نځ ت�ه شوولی داسی وشول ؟ و وڅيړی چی. توپير کړی وی 
 اغلل چی تاسو يی په تمه نوی ؟ رنه په نا څاپی ډول ستاسو ذهن ته څه وشول ؟ څه څيزو

 . کی له خپلو ملګرو سره شريک کړی ډله هه مو چی پيدا کړی وی په يوه وړهيله کوو هغه څ
 

⇓  
 

ب�ت حال�ت ن�وی نوځک�ه دا ثا.او بهرن�ی حال�ت پ�وری اړه ل�ریحساساتو تظاهر په دنن�ه نږوينودالکه څنګه چی مو
   .ويلی شو چی مونږدايګوبيالبيل حالتونه تجربه کوه

 
 

 : د ايګو حاالت
چ��ی د چ��اپيلایر ، زم��وږ دنن��ه درک ، احساس��اتو او  ه ل��ړ ک��ی ل��ری،پ�� هحالتون�� بيالبيل��و زم��وږ ايګ��و د ايګ��و •

 .سوچونو پوری اړه لری 
ږ بي�ا خپل�ه ايګ�و پ�ه نموږ ته يو ځانګړی احساس را په برخ�ه ک�وی چ�ی  م�ورنی له غړو سره اوسيدل د کو ⇐

 .کی پيژنو اوچاپيلایر ی حالتداس
م��وږ ب��ه ن��وری نظري��ی . ش��ی م��ونږ ت��ه ب��ل ډول احس��اس راک��ړی ای ک��ی اوس��يدل بي��ا کي��دلی ځ��د دن��دی پ��ه   ⇐

 .کوی  څرګندونهبل حالت  دزموږ د ايګوچی  ، اواړتياوی لرو
ذم�ه واری ل�ری ن�و ځک�ه هغ�ه پ�ه  اندی ډي�ره يغلی خور يا بوډا مور او پالر په وړپيوه ځوانه ښځه د خپلی  

هغ�ه  دی ینوی چی ګواکی د هغی ذم�ه واری ډي�رچلند کوی او هيڅ کله دا سوچ ورسره ډيره مناسبه توګه 
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س�ره مرس�ته ک�وی دلته د ايګو يو ځ�انګړی حال�ت بريښ�ی چ�ی دغ�ی ښ�ځی . ځان پياوړی او وړ احساسوی 
کړی ، خو له خپل بوډا خسر يا خواښی سره اوسيدل ، هغ�ی و چلنديوه مناسبه توګه ه چی دغه حالت سره پ

غوښ���تنه  ت���ه ن���ور احساس���ات او غوښ���تنی ورک���وی هغ���ه پ���ه ناڅ���اپی ډول د کم���زوری احس���اس ک���وی او دا
)  ون�د لي�کخپ�ل ژ(فی د ايګ�و اص�ليت د ات�و بي�وګرا. ی ته پاملرن�ه وک�ړی غاحساسوی چی يو  څوک دی ه

 . يا جسم پوری اړه لری  حالت بدنیحافظی په الس جوړيږۍ چی په 
 

 :دنده 
تونو باندی سوچ وکړی او هغه د خپل ژون�د ل�ه ح�االتو س�ره وت�ړی آي�ا تاس�ی لحا وهيله کوو د خپلی ايګو په دري
ی چ�ی تاس� پ�ړیڅه حالت وغهد خپلی کورنی په يوه غړی کی پيدا کړی ؟ د ايګو کوالی شی د ايګو دغه حالت 

    .وپيژنی کی ځان په خپل یاو هغوپړی څاحساسات و وکړی چی هڅه. ری له خپلی ايګو سره اړيکه ول
 

⇓  
ک�ه دا ځنکی ټولنيز مش�اور ت�ه ډي�ره ګټ�وره ده  حالتونو د درلودلو نظريه ارواح پيژندو بيالبيلودايګو د  •

دده  ،چیچ�ی وواي�وی شته ددی پر ځای ځخو کی ستونينو برځمفکوره ښيی چی ګواکی ددی بنی آدم د وجود په 
 . دی  هټول بدن ناروغ

ښ�ه دی ددی يا پوهيږی چی ک�وم څيزون�ه ده ت�ه هر کله د خپل بدن يوه برخه ډيره  خوښوی هر انسان  •
دا ک�ار . که موږ کوالی شو پر هغ�ی بان�دی غ�ور وک�ړو ځبرخی پيژندنه په مشوره ورکولو کی خورا ګټوره ده 

 .ددی کس ځانی باور بيرته ورغوو  چی موږمرسته کوی 
 بيالبيل�وی يو منځ�ی ډي�الوګ د ايګ�و د بله ګټوره قاعده به داوی چی مراجعه کوونکی څخه وغواړو چ  •

يا ديوه ژوبل منځ�ی ماش�وم . کی  ځد مثال په توګه د يوی ژوبلی او روغی برخی په من. حالتونو سره پيل کړی 
 . ی او د نن ورځی د يوه سړی په منځ ک

 
  Personaماسک يا 

ړل ش��وی رول د ک��روده چ��ی ي��و لوبغ��اړی د  هغ��ه څي��ره کلم��ه) Persona( ماس��ک ی توګ��هپ��ه حقيق�� •
وا ټ�ولنيزه پيژندن�ه ي�ا هوي�ت ددی ټک�ی پ�ه پ�ام ک�ی نيول�و س�ره پرس�ونا ل�ه ي�وی خ�. په څيره راکاږیلوبولو لپاره 

حال��ت ي��ا  س��ونا ډي��ر ځل��ی د ي��وه ک��س ل��ه ټ��ولنيزپر. ده  هڅرګندون��بل��ی خ��وا د ي��وه ک��س د اي��ده آل  ، ل��ه څرګن��دوی
 .موقعيت نه پيژندل کيږی 

ن�و خل�ک . ته زموږ ښکارندوی وی انځوروی  نړید وجود هغه اړخونه چی بهرنی  لی زموږځايګو ډير   ⇐
 .ددی ماسک يا پرسونا په واسطه يو له بل سره اړيکی ټينګوی 

ي�ا هغ�ه طريق�ه . وښ�يی  نړی ته ورکی هغه تو پرسونا هغه څه ته وايی چی خلک غواړی په ځانګړو حاال  ⇐
ی ک�ړه وړه د پرس�ونا ښ�کارندوی ن�ه دی ، بلک�ه څي�ره ي�ا ځي�وا. رو سره ورباندی معامله کوی ده چی له نو

  .دی ویندپرسونا ښکاردهم ) ، سينګار او حرکتونه  بڼهجامی ، د ويښتانو ( بڼه 
ته  موخیدی . وبريښی  اړی پياوړی او زړورغو شميرخلک ډيرپه توګه ، په افغانستان کی  بيلګید   •

ځ�انګړی ج�امی . کلي�و ک�ی د ګرځي�دو پ�ه وخ�ت ک�ی خپ�ل س�رونه اوچ�ت نيس�ی هغ�وی پ�ه خپل�و  لپ�ارهد رسيدلو 
په ښارونو کی ځوانان خپل ويښتان د نامتو لوبغ�اړو او اتالن�و پ�ه څي�ر . اغوندی او له ځانه سره ټوپک ګرځوی 

. هم�دا ش�ان ښ�ځی غ�واړی درن�ی وبريښ�ی ت�ر څ�و ښ�ه ن�وم ول�ری . غوندی جوړوی او د هغوی په څير جامی ا
 . نی پر سر کوی او په نرم او ټيټ غږ سره خبری کوی ړو، پهغوی دوديزی او شرعی جامی اغوندی 

⇓  
، حيان�اک ، د وري�ن تن�دی خاون�د او دين�داره و يد يو ښه افغان ، زړور ، ميړنی ،ش�رمناک په افغانی ټولنه کی با

 .اوسی 
پ�ه م�نځ  ن�ړیغواړی زموږ د دننه او دبان�دی چی . سونا بايد زموږ د پيژندګلوی يوه برخه وشميرله شی پر •

 .کی موازنه ژوندی وساتی 
 .کی د نورو خلکو سره ښه چلند وکړی ښی چی وکوالی شی په ټولنه پرسونا انسان ته دا توان ب •
املرنه وکړو ځکه پرسونا سر بي�ره پ�ر دی ده چی په يوه کس کی دی ماسکونو او د هغو کړنو ته پ ره دا ډي •

 .خی پټوی يو ساتونکی پوښښ هم دی چی  د ايګو ناغوره بر
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  :دنده 
 . ی تاسو هغوی پيژنی چکوښښ وکړی چی د هغو خلکو پرسونا څرګنده کړی 

د پرس�ونا پ�ه واس�طه را م�نځ ت�ه  ی کي�دای ش�یځک�ومی س�تون. لی برسونا اړخونه څرګن�د ک�ړی پوکړی د خ هڅه
کوالی شی د هغو خلک�و مثالون�ه راوړی چ�ی تاس�ی ي�ی . ؟ کومی چی هيڅ کله د نفوذ وړ يا تاويدونکی ندی یش

  .پيژنی 
 
 
  unconsciousness:  نا پوهه ذهن. ۲

کل�ه . ږ ته څرګند ن�وی نږ يو څه وايو او يا يو کار کوو خو د هغه علت مونلکه څنګه چی پوهيږو کله نا کله مو
رته له دی چ�ی ددی ک�ار پږ ننو په دغه وخت کی مو. لمسول شوی يو ږ نوخت کيږی چی مونا کله دا کار هغه 

 .د هغه کار په کولو الس وهو پايلی ته پاملرنه وکړو 
  

    وی شوی پيښ حالت داسی کی وخت تير په ته تاسو چی کړی څرګند موقعيت يو داسی کوو هيله : دنده
 

ږ د روح نخ�و زم�و. توب چ�ی د ايګ�و س�ره اړيک�ه ل�ری پ�وهيږو  په عمومی ډول موږ د خپلی روح په ځانګړی
ی ورځ�دي�ا  پی، ش�يواځی د خوب ليدلو له الری . يوه بله برخه هم شته چی موږ د هغی به هکله معلومات نلرو 

 .ی برخی ته الس رسی ولرو غی شو دجوړونی په وخت کی کوال لخوادتصور اوخيال
 

   :جوړوی  ددوی تر منځ څرګندوالی یدياتی عقيروح
 
  personal unconsciousness:شخصی نا پوهه :۱

دا کي�دای ش�ی داس�ی نظري�ی ، . زموږ د ژوند هيری شوی او شاته اچول شوی پيښ�ی پکښ�ی ش�املی دی  ⇐
چی  احساسونه يا پيښی وی چی کورنی يا ټولنی ته د منلو وړ نه وی دا کوالی شی شرمناکی تجربی وی

زمونږدټ���ولنيزو  ین���اپوهچ���ي زمونږشخص���ي  ده پ���ه دي معن���يٰ  دا.د ګن���اه احس���اس پکښ���ی ش���امل وی 
 .الندي دهاغيزی اپيلایر اوارزښتونوددودونوشخصي چ

 
  the collective unconsciousness:یډله ايزه ناپوه. ۲

دي دا هغ�ه روح�ي ج�وړوني  غبرګونون�هي غريزي ،كړه وړه او دډله ايزي ناپوهي محتويات دانسان شون ⇐
 ښي برخه لريدي چه ټول انسانان پك

 
 . احساس لري ډولم دژغورني لپاره يوانسانان ديوه كوچني يابيوزله ماشو ـ په ډول بيلګید
 
 :محتويات)سيوري(دشخصي ناپوهى .۳
 

 لري اړيكي سره بل له يو ته ناپوهي تياره وركوونكي ځواب او ته پوهي رڼا  وركوونكي ځواب
 
د ن�ورو پ�ټ دی،ک�وم چ�ی  په هكله خبري كوي چ�ياړخونو دهغو دشخصيتدسيوري دروح پيژندني مفهوم  •

وګرځ�ي ،ك�ه دا  وړ دشرم اود منلو دا کيدای شی.هچی په تيا ره كي ددا هغه برخه ده ، ووړندی،ليدل خلکود
 . ي ودمنلو وړ ږمونزشي او هدنورو په واسطه وليدل

 .س زمونږ دپوه ذهن په سيمه كي شتون نلریزمونږدروح دغه برخي ،هغه برخي دي چه او •
ك�والي .دهغه دشخصيت دنوروااړخونو لكه ايډيالي ايګو او پرسونا پرڅير يوځاي وده ك�وي)سيوري(دانسان •

 .شو و وايو چي نه منل شوي انګيرني،مفكوري اوكړه وړه ټول دانسان په سيوري كي ځاي لري
 س�اتل دانسان په شخصي ناپوه�ه ك�ي شوي اړخونه بندیه نه غوښتونكي دنه منلو وړ او ديوه انسان دغ ⇐

 وياوله هغه ځاي نه خپل ورانوونكي فعاليتونه پيل.وده كوي  څخهكيږي او په خپل سر له هغه ځاي 
⇓  

خل��ك ل��ه خپلودغ��و اړخونوڅخ��ه ش��رميږي،ځكه چ��ي دغ��ه اړخون��ه دهغ��وي ل��ه اي��ډيالي انځ��ور  س��ره مخ��الف  •
انسان هغه دبل پر  نودلته ده چي.دي،يانشي كوالي هغه دخپل ځان وګڼي ځكه دهغوي ځان مننه ډيره ټيټه ده

 .غاړه اچوي
 .نوكوالي شو ووايو چي هغه كړه وړه  چی په نورو كښي ليدل كيږي دليدونكي يو نه منل شوي اړخ وي •



 152 

 
ي ش�ي وده ندي ليدلي او ك�وال هغه دانسان شخصي سيوري مثبت اړخونه هم لري چي دغه كس ال تر اوسه •

 .وي دا كوالي شي نه څرګندی شوي پاسری.وكړي
ږي چي دانسان وخت را منځته كي هغه انسان خپل مثبت اړخونه دبل چا پرغاړه اچوي دا حالت ني وختيځ •

 .ټيټه وي   تهن ه لږ شالځان منخپل 
هغه زده كوونكي چي دخپل ټولګيوال پوهه او زيركي ستائ،ښ�ائ دغ�ه پوه�ه او ځيرك�ي پ�ه خپ�ل ځ�ان ك�ي  •

 .ونه ويني
چ���������ه  پ���������اره لروهغ���������ه دهدخپل���������ي شخص���������ي ودي ل ي���������و ل���������ه هغ���������و چانس���������ونوچي م���������ونږيئ •

مرس��ته ك��وي ترڅودغ��ه برخ��ي چ��ي مونږس��ره زدا.هيلواونظر ي��و څخ��ه خبرش��وويرو،مونږدخپلواحساس��اتو،
ښائ مونږهغه نه خوښوو ي�اهم هغ�وي زم�ونږ  سربيره پردي چي. هغوي هم په مونږ پوري اړه لري ومنو 

وي چ���ي م���ونږ  ن���ودا ب���ه ښ���ه.داي���ډيالۍ انځورس���ره چ���ي م���ونږ ي���ی پ���ه خپل���ه هكل���ه ل���رو ت���وپير ول���ري
 .دخپلوسلوكو،كړووړواوپارونو ذمه واري په خپله غا ړه واخلو

 
 دنده

 .هيله كووچه خپل ايډيالي نظرپه خپله هكله وليكۍ 
بح��ث وكړۍچ��ه څرنګ��ه ستاس��و ايډيال��ه پرس��ونا ل��ه ډل��ه ايزوارزښتونوس��ره اړيك��ه ل��ري ددغوډل��ه ايزوارزښ��تونو 

  .پيدا كړي)سيوري برخه(ضدبرخه د
 
 .رهنګ كي سيوري الندي معناوي لريپه افغاني ف •
شتون چي هغه په تياره كي  ی،ورته والی کيدای شی داویپه غاړه اچول شويد )پيريانو(ودادخلكو او ارواح ⇐

اغي�زی دس�يوري  ي�واځي.دلي�دو وړن�دۍ ځك�ه چ�ي هغ�ه ،يروونك�ي ديداستونځمن کيدای شی ځکه داو .لری
 ).كړۍ پرتلهسره  ني دوديزوعقيدوله برخيدابرخه دافغا( .دليدووړده

 
  Projection:اچونه بهر ته. ۴
په دي مرحله كي شخصي روحي اړخونه .اچونه دارواح پيژندني يوه مرحله ده چي په خپل سر پيښيږي هر تهب 

خلک�و ي�ا  هرني�ودا دب.نوپ�ه غ�اړه اچ�ول كي�ږي ،حاالتو او څيزوډلوهن په سيمه كي نشته دخلكو،چي زمونږدپوه ذ
 .يره کی ليدل کيږی او په نا پوه ډول دا كس هغه دنورو خلكو دوجود يوه برخه ګڼيڅيزونو د کيفيت په څ

⇓  
نه په عمومي توګ�ه يون�اخبره ي�ا ن�اپوه عم�ل دي كل�ه ناكل�ه شخص�ي  ي�ا ډل�ه اي�زي ن�ه من�ل ش�وي هرغورځوب •

 .رويئ او كړه وړه دنورو پر غاړه اچول كيږي 
 
 .نه په افغاني ټولنه كيهرغورځوب

اوشرم شتون لري،خلك كله نا كله دا زړور توب نلري چي  ه ويرهو په افغاني ټولنه كي ډيروهيږلكه څنګه چي پ
نۍالره ځپل�ي هيل�ي او غوښ�تني بي�ان ك�ړي ي�واددي لپ�اره چ�ي خ.بيان ك�ړي  نيغ په نيغهلي مفكوري يا عقيدي خپ

  Projection ) (      .نه دههرغورځوهماغه ب
دا . وک�والی ش�ی خپ�ل ک�ور ول�ری او ي�و ن�وی ژون�د پي�ل ک�ړی يوه پيغله نجلي غواړی واده وکړی ت�ر څ�و  •

ښ�تنه ل�ه بل�ی الری بي�ان چ�ی دا غوشونی نده چی هغه دی په نيغه توګ�ه دا بي�ان ك�ړی هغ�ه ب�ه هڅ�ه وک�ړی 
پ�الره زم�ا ورور اوس زلم�ی ده هغ�ه باي�د واده وک�ړی راځ�ی چ�ی  او رمو وپه توګه ، ګران بيلګید . کړی 

ور په او هغه ته يوه ښه نجلی ولټوو تر څو وکوالی شی تاسو سره د کوچ وکړو دهغه د راتلونکی په اړه س
 .کی هم مرسته وکړی  چارو

ه زړه ک��ی پ�ه داس�ی ح��ال ک�ی چ�ی هغ��ه پ�دغ�ه نجل�ی د خپ��ل واده کول�و هيل�ه د خپ��ل ورور پ�ه غ�اړه اچ��وی  ⇐
د . نه بيان ک�ړی خو دومره زړه ورتوب په ځان کی نه وينی تر څو خپله غوښت. خپله واده وکړی پغواړی 

وی چ�ی ل�ه مراجع�ه ک�وونکی  وړتي�ادا ب�ه د ي�وه مش�اور . ژن�و يوه مشاور په توګه موږ بايد دغه امک�ان وپي
او دا زړورتوب پيدا ک�ړی چ�ی خپل�ی سره مرسته وکړی تر څو وکوالی شی دغه شخصی اړخونه وڅيړی 

 .وکړی ه هکله بحث پهيلی په روښانه توګه بيان کړی او له مشاور سره د هغو 
و مخلوقاتو پ�ه غ�اړه اچ�ول نو پړه د پيريانو يا نورو ډارونکد خپلو هيلو او غوښت ه بيلګه،نی بلهرغورځود ب •

 دی
 

 په الس وده وركړل شوه  C.G.Jung د دسيوري مفكوره په لومړي سركي د سګموندفرويدلخوا كشف اوبيا
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ي�ی چ�ی هغ�ه ی په اړه غږي�ږی او واچی پيريان د هغ عادت درلود نورو خلکو ته ووايی ميرمنیيوی   
 ده  ميرمنيوه ښه او پاک لمنی 

هغ�ه ب�د لمن�ی ده هغ�ه ډي�ره  ن�ده خ�و د خلک�و ب�د وين�ه چ�ی ګ�واکی فت کی هغه يو ه ب�د لمن�ی مي�رمنقپه حقي. ⇐
 . ځوروی هغه ځان ته يوه بله نړی جوړوی چيرته چی هغی ته په يوه مثبت ليد سره وکتل شی

ه مرسته کوی تر څو څپ�ل مثب�ت نوم وپيژاندل شی چی دغی ښځی سر په  سریدا هم کوالی شی د يوی پا  ⇐
 . وساتی  اوخيال تصور

⇓  
 
و برخ��و د لي��دلويا زم��وږ د ن��ه د روح  ي��وطبييعی  فعالي��ت دی چ��ی زم��وږ د منف��ی او ن��ه مننونک��غورځورهب •

دا . پاره هم ي�وه الره ده دا د تبو د بيانولو يا د نه څرګندولو وړ پيښو د څرګندولو ل. پاسرو  څخه مخنيوی کوی 
و اچوی او بيا يو کس خپلی هيلی د نورو په غاړه د ډار وړ اړخونه هم لری او هغه وخت را منځ ته کيږی چی 

 کيدالی شی نوروته ددغو هيلو پر ضد دجګړی په کولو زيان ورسوی 
انو پ�ه واس�طه داسی څرګنديږی چی ګواکی هغه د منفی سيوری يا پيري يا زيان کول يدلد جنين غورځ ⇐

 .غورځول شوی وی
 .وی چی په خپلو ميرمنو بد ګومان کوی  نارينويو بل مثال کيدای شی د هغو  ⇐

 
. يا مو ليدلی وی پيدا کړی چی تاسی خپله تجربه کړی وی  بيلګیلپاره داسی   غورځونی بهرهيله کوو د :دنده 

ن��ی يآي�ا ک��والی ش�ی د هغ�ه ځ. وی خوښ�او وي�ی ګ��وری چ�ی تاس�ی هغ��وی ند هغ�و خلک�و ځ�انګړی ت��وب وليک�ی 
  ؟پل ځان کی پيدا کړی خبرخی په 

 
  Complex : عقده. ۵

هغ�وی ل�ه هغ�و محتوي�اتو څخ�ه ج�وړی . ږ د روح هغه برخی دی چی ک�والی ش�ی پ�وه ي�ا ن�اپوه وی نعقدی زمو
 .جربی په شاوخوا کی چارچ شوی دی عاطفی ت باارزښتهچی په عاطفی ډو ل د يوی شوی دی 

ی ن�ه درل�وده ی درلودلی او ددی وس يځته راځی چی روح له هغی سره ستون غی تجربی نه السعقده له ه •
 .وړوکی ، پر له پسی او دردونکی تجربی هم عقده منځ ته راوړی . ه وکړی جګړچی له هغی سره 

چی کوالی شی يو لوی تاثير د نورو په وړاندی زموږ په ک�ړو وړو او ي�ا زم�وږ دا د روح يو جوړښت ده   •
 . له چاپير يالی نړی څخه ولری  کی ه درکپ
  :دقدرت عقده  ⇐

هغه کس چ�ی د ق�درت عق�ده ول�ری نش�ی ک�والی ل�ه هغ�ه چاس�ره چ�ی ق�درت ل�ری پ�ه س�مه توګ�ه چلن�د  
نشی کوالی په ښکاره ډول خپل مش�ر ي�ا ري�يس ت�ه . ښايی هغه هرکله مطيع او مننونکی وی .  وکړی 

داس�ی فک�ر . د هغه ش�اته بي�ا ل�ه هغ�ه ن�ه س�ر ټک�وی  او څه غواړی خوووايی چی هغه څه سوچ کوی 
يا د رييس په نه شتون کی په قهر جنو ک�ړو وړو الس پ�وری . کوی چی ګواکی هغه قربانی شوی دی 

 .کوی 
 .يوه عقده د پيدايښت په حال کی ده په دی حالت کی د قدرت   
شو ددی المل د هغه په تي�ر ښا يی موږ وکوالی . ولی هغه نشی کوالی له واکمنو سره معامله وکړی   

.  اه�هه�ر کل�ه و خپل زوی يی او یسړی و چلنده تکيدای شی د هغه پالر يو سخ. ژوند کی پيدا کړو 
هغ��ه ت�ه ب��ه د خپګ�ان قرب��انی کي�د ل��و او ډار وک�ړی  جګ��ړهدی حال��ت س�ره ل�دغ�ه  ماش��وم نش�وه ک��والی 

ل�ه دی ه نه يی شوی ک�والی احساس پيدا شوی وی خو له دی امله چی هغه ډير وړوکی او کمزوری و
ځ�واب وواي�ی هغ�ه پ�ه دی ماشوم نشوای کوالی دی حالت ت�ه پ�ه س�مه توګ�ه . حالت نه ځان وژغوری 

دا ماش�وم  .و غوښتل يی چی په پالر ګ�ران وی او هغ�ه ت�ه  د منل�و وړ وی خپل پالر باندی متکی وه ا
وم دا ټول ب�ی خون�ده او ل�ه ډاره ګران وی ددی پايله داده چی دغه ماش ه هغهغواړی چی پالر يی هم پ

ډ ک احساسا ت په ځان کی وځپی او هغه له ځانه لری کړی او داس�ی وښ�يی چ�ی ګ�واکی ه�ر څ�ه س�م 
 .دی 

پ�ه ټولی راتل�ونکی تجرب�ی . یدرلوده له خپل پالر سره غوی چی ه یددی عقدی پيل ښايی هغه منفی تجرب ⇐
 تچی هغه له خپ�ل س�خی سره يو ځای کيږی له لومړی تجرب ویکی چی دا کس د بيوزلی احساس ک وکوم

د ا حالت هغه وخت را م�نځ ت�ه کي�ږی چ�ی دا ک�س ل�ه ي�وه واکم�ن س�ره مخ�امخ .  یپالر سره درلود دريځه
 .به جوړوی  یريښ واو د هغه د عاطفی چارچ شوی عقدکيږی 
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ده او  لپ�اره ي�و ق�درت او واک  هغ�ه ی دوی هغه څوک چ�ی د مخامخ يس سرهدغه کس له خپل رکله چی   ⇐
دهغ�ه پ�ه ذه�ن ک�ی دا عق�ده  .هغ�ه د منل�و وړ ګرځي�دو ت�ه اړه ل�ریتړل�ی ده او د په يوه طريقه له هغ�ه س�ره 

سړی به بيا د قرب�انی  اد. ه خپل سر به يو عمل تر سره کوی ، او پ به ځان څرګندویحکايه شوی ده نو دا 
ی او دا ل�ه هغ�ه س�ره ت�ر س�ره کي�ږچلن�د ب�ه  هالن�دعاکيد و احساس کوی هغه به انتظ�ار باس�ی چ�ی ي�و غي�ر 

 .چی نشی کوالی دا حالت وزغمی احساس به ورته پيدا شی 
 .د قربانی کيدو احساس وکړی هغه به په پوه ډول   ⇐
ن�اپوه ډول هغ�ه  موقف الس ته راوړی نو دی به په نو کله چی دا سړی واک ته ورسيږی او يا هم د پالر   ⇐

 .خلک به ځوروی  او نور څه وکړی چی پالر يی کول او خپل ماشومان
چ�ی . يوه مجموعه ده عقدی د هيجانی تجربو ، هغه تجربی چی انسان يی له خلکو سره په اړيکو کی لری  •

عموم�ا ي�و ک�س پ�ه ن�ا پ�وه ډول د هغ�ه د .واسطه يو له بل سره اړيکی لری  په اتود ورته معلوماتو او هيجان
رب�و پ�ه ده ډي�ری ب�دی او هغ�و تج ک�ی درل�ودلیعقدی د هغی برخی په واسطه چی ده د وړکت�وب پ�ه وخ�ت 

دا په دی معنی چی هغه احساسات او اړيک�ی چ�ی دی ک�س د هغ�و تجرب�و  . پيژاندل کيږی   هاغيزی درلودل
 . ليږدول کيږیه اوس يوه نوی حالت ت یپه وخت کی درلودل

 
⇓  

په ډول  بيلګید .جانی قدرت له السه ورکړی خپل هيکه موږ له خپلو عقدو څخه خبر شو نو هغوی به  •
بلک�ه هغ�ه ي�و پ�وخ . هغه سړی چی د قدرت عقده لری نن هغه پرونی بيوزله ماشوم د پالر په منګولو ک�ی ن�دی 

کل�ه چ�ی هغ�ه دخپ�ل آم�ر اداری ت�ه نن�وځی ول�ی که دی وپوهيږی چ�ی . لری  وړتياویچی پوهه او . سړی دی 
داسی يو عمل چی د هغه . شان عمل وکړی  به له هغه سره مرسته وکړی تر څو په بل داداسی احساس کوی ، 

 . د پياوړی او پخی برخی سره تړلی وی 
 
 
 : دنده  

په ياد الت درتړی هڅه وکړی تر څو هغه وروستی حهوسا توګه  کښينی ، خپلی سترګی واو  ههيله کوو په آرام
ل�ه نظ�ره  ت�ونکیهڅ�ه وک�ړی دی حال�ت ت�ه د ي�وه ک.ګون ښودلی وی چی تاسی د هغه په وړاندی خپل غبرکړی 

. چی تاسو څه احساس وکړ او څه شی د هغه احساس المل وګرځيدل  در په ياد شیهڅه وکړی ترڅو. وګوری 
او دا پيدا کړی چ�ی ول�ی . او بيا تاسی په پای کی څه وکړل ؟ په يوه وړوکی ګروپ کی ورباندی خبری وکړی 

ښ�ايی تاس�ی ب�ه . پل ژوند کی لرلی و څيړی او داسی نوری پيښی چی تاسی په ختاسو داشان غبرګون و ښود ؟ 
  .داسی پيښی پيدا کړی چی د دغه حرکت شاته پرتی وی 

 
 
 Polarity of the psyche : د روح قطبيت. ۶
     

 .قطبونه له يوی اصلی ريښی څخه سر چينه اخلی 
 .په حال کی ساتی د ضد والی قانون هرڅه د توازن يا برابری . شتون و نلری  څخهبل  لهيو هغوی به پرته 

 
 .تياره رڼا راولی او رڼا تياره ، ګونګوسی او چوپتيا ، فعال او غير فعال ، هو او نه  : ا په بل عبارتي  •
د متضادونو نور ډولونه لکه مينه او کرکه ، تاوتريخوالی او قربانی ، ښځه او نارين�ه ، ښ�ی او ک�ين ، پ�اس  ⇐

 . او الندی 
نون م�وږ س�ره مرس�ته ک�وی ت�ر څ�و پ�وه ش�و چ�ی خل�ک څنک�ه معلوم�ات په ارواح پوهنه کی د ضد والی قا •

    . کی ورباندی عمل کوی  نړینی هرجوړوی او په ب
• CG Yung   خلک په دوه برخو ويشی. 
   دننه خوښوونکی :  ۱
  د باندی خوښوونکی  ۲
چلن�د ک�ی ښ�ی  ی چی زمونږدبهرنړی اودننه نړی توپيرونه دبهردنړی سره پهکړه وړه د هدا هغه دوه مخالف ⇐

  .اوتشريح کويی
کي�ږی  نړی پ�ه واس�طه پ�ارول سره لری د بهرنی له موضوعاتو بهرنړی مينه د هرخوښوونکی خلک ډيرهب ⇐

 . ،بهر تلونکی اومتقابله اعمال يی ټول په دی پوری اړه لری
 . سره لری شرميږی او ګوښی ته کښيناستل خوښوی  ی ، زياته مينه له خپلی دننه نړیدننه خوښوونک  ⇐
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 قطبيت د تل لپاره زموږ په روح کی استوګنه لری •
 .برخه يی ناپوه وی  بلهچی د هغه يوه برخه پوه ا و   ⇐

 
پوه�وی چ�ی هم�دا اوس  هکل�ه مراجعه کوونکی د هغه د روح د قطبي�ت پ�ه د مشوری ورکولو يوه ګټه داده چی  

 . هغه څه ډو ل کړه وړه او احساسات لری 
 
ی مو ليدلی دی يو سړی د قدرت عقده ځوروی او پ�ه ش�عوری ډول د قرب�انی لکه څنګه چ:  دبيلګی په ډول ⇐

دغ�ه . ټکوی او وايی چی د ا سړی بيخی تيری ک�وونکی دی خو خلک بيا له هغه نه سرکيدو احساس کوی 
موږ کوالی شو دا د روح د قطبيت په واسطه تش�ريح . و کړو وړو څخه خبر ندی د خپلو تيری کوونککس 
 . کړو

د زورزياتی بل مخ قربانی کيدل دی که د قرب�انی . او قربانی د يوی فلزی پيسی دوه مخونه دی زورزياتی  ⇐
وی او له هغه ځ�ای کيدلو حالت په شعوری ډول وی نو کيدای شی د زورزياتی خوا په الشعوری کی پرته 

 .عمل تر سره کوی  څخه
  

 
 
 
 

 Spirituality and mental health: معنويت او روانی روغتيا
 

چ�ی پرت�ه ل�ه هغ�ی انس�ان . برخ�ه ج�وړوی  بنس�ټيزه ی د انسان د طبيعي�ت د جوړښ�تمعنويت او دينی تجرب
 و او روانی ناروغتياوو خواته الړ شی ځبی معنی بولی او کيدای شی د ستونخپل ژوند 

 
پ��ل ټ��ول پ��ټ وي��ل کي��ږی معنوي��ت انس��ان ت��ه دا ت��وان ورک��وی ت��ر څ��و خ. معنوي��ت انس��ان ت��ه ش��کل ورک��وی  •

خلک�و  څيٻزون�ه دبيالبيل�و معنوي�ت يعن�ی ډول ډول. وتون�ه وپيژن�ید هغو ل�ه جمل�ی ن�ه خپ�ل م�ادی ق  ،ونهقوت
 .الرو څرګندوی  په ډول ډول او خلک خپل معنويت . لپاره 

د ل�وړ ذات او ق�درت  ، د هللا جهغوی ښايی هغه د خپل دين او ايمان په نوم تفسير کړی يا د تړاو يو ح�س   •
 .او هر څوک د خپل اثر الندی راولی  مفهوم ډير ژور دی يتد معنو.خاوند سره 

⇓  
څخ�ه د  وځي�ا ښ�ه ژون�د کول�و ي�ا د روان�ی س�تونمعنويت له خلکو سره د روانی روغتيا په الس ته راوړل�و  •

 .په الره کی يو ستر رول لوبوی  ژغورلو 
 .کړی تر څو له ورڅنيو فشارونو سره مقاومت ومعنويت کوالی شی خلکو سره مرسته وکړی  ⇐
معنويت کوالی شی خلکو ته له ي�وه ل�وړ مق�ام س�ره هغ�ه . وساتی  همعنويت کوالی شی خلک هوسا او آرام ⇐

او کوالی شی هغ�وی . سره د اړيکو درلودلو احساس ورکړی مقام او قدرت چی تر ټولو قدرتونو څخه لوړ دی 
او هغ�و س�ره .  مقابل�ه وک�ړیو سره ځوکوالی شی له ستونته داسی الری جوړی کړی چی د هغو په درشل کی 

 . مقاومت باندی تکيه وکړی  روانیمرسته کوی تر څو په خپل 
 چی هغوی يی تجربه کوی په هغه  څه و پوهيږی معنويت خلکو سره مرسته کوی  ⇐
 
پ�ه داس�ی . ځانګړی توګ�ه روان�ی روغتي�ا ت�ه د رس�يدو ريښ�تينی الره ده  پاملرنی او په  روغتيايیمعنويت د  •

د يوه هغوی سره د مقاومت امکان هم شته . يو و سره مخامخ نږ ټول په ژوند کی له ستونځحال کی چی مو
پ�ه دی ب�ر س�يره . و س�ره مخ�امخ کي�ږی دوی ال ه�م پي�اوړی کي�ږی خل�ک ل�ه س�تونځاصل په توګه کله چ�ی 

ل�ه هم�دی کبل�ه انس�ان معنويت انسان ته دا توان ورکوی چ�ی ل�ه خپ�ل انس�انی ق�درت ن�ه بورت�ه پښ�ه کي�ږدی 
 .کوالی شی په ډيرو سختو حاالتو کی مثبت ليد ولری 

ډي�رو روان�ی ناروغيولک�ه  د ش�تون  ثب�وت  پ�هاړيک�ی  داو روانی روغتيا په منځ ک�ی کوالی شو د معنويت  •
 .کی ومومو )تروما (روانی ترضيض روانیيا انديښنه او ويره) زړه تنګوالی( ورخفګانژ
او انديښ�نی د يا زړه تنګوالی  باندی ايمان لرل د ژورخفګان) ج (دينی فعاليتونه او په يوه لوړ قدرت خدای  ⇐

  .په کمولو کی مرسته کوی  نښو
  .رياضت ،عبادت اوتفکرهم دروانی ستونځوپه له مينځه تګ کی مرسته کویڅيړنوداهم په ډاګه کړی چی  ⇐
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ت�ه راځ�ی ،  ی چی وروسته له تروم�ا څخ�ه م�نځددين ، معنويت او هغه روانی ستونځڅيړنو ښودلی ده چی  ⇐
 . په منځ کی اړيکی دری مهمه اصلونه لری 

دين او معنويت د تل لپاره د هغو خلکو لپاره چی د تروما د وروستيو پايلو سره مخامخ دی مرس�ته لومړی،  ⇐
 . کوی 

 .  يتونو کی ژور کړیاو معنوی فعالا تجربی کوالی شی يو کس نور هم په دينی د تروما پيښی يدوهم،  ⇐
پ��ه م��ذهبی  لپ��ارهد ځ��واب ورکولوه ، څرګن��دوالی او تي��اروالی د ش��تو پوښ��تنوين��ی مقاومتون��مثب��ت ددري��م ،  ⇐

 .ښه کيدو کی مرسته کوی  په د خالصون يا څخهډوکی د تروما غون
و س�ره دا مهم�ه ده و پ�وهيږو چ�ی ک�ی نيول� اړيکو ددرلودلو پ�ه پ�ام نويت او روانی روغتيا په منځ کی د مع •

مقاومت د الروچارو ، د کنترولول�و کومی څيړنی چی د   .ګټی اخلو  ستری ږ له دی اړيکو څخه کومینمو
 توان ، ټولنيز مالتړ او فيزيولوژيکی ميکاينزمونو په اړه شوی دی

د پيښ�ی چ�ی هغ�ه ت�ه د زغمل�و او  ته دا توان ورکړی څو هغ�هښيی چی مذهبی باورونه کوالی شی يو کس  ⇐
يری يښی هغه باندی لږ فشار راوړی خو ډکړی چی دا پ ولو وړ ندی په داسی شکل جوړی او تفسيررولکنټ

 .معناوی ورته ولری 
د نورو ټولنيزو مالتړونو په څير کوالی شی د ځان مننی ي�ا ع�زت نف�س ، معلوم�اتو معنوی او دينی مالتړ   ⇐

چی کوالی شی انس�ان ت�ه دا ت�وان ورک�ړی . ، ملګرتيا ، او عملی مرستی يوه ارزښتناکه سر چينه و اوسی 
 .څو وکوالی شی د ژوند له فشارونو او منفی پيښو سره مقاومت وکړی تر 

بي�انولو ت�ه م�وږ هڅ�وی ،  واطف�وښنه د ع، مينه او بهيله من توب ، راضی والی  لکه ډير معنوی دودونه ،  ⇐
د ان�دوکرين او امي�ون  (.ول�ری  بان�دی مثبت�ه اغي�زهيولوژی ی کوالی شی د روانی روغتيا په فيزچی پايله ي

 .  )اړيکی سيستم
معن�وی او دين�ی خوښ�ونی ګټ�ی هي�ری هغه کسان چی د روانی روغتيا خدمتونه وړاندی کوی هيڅ کل�ه باي�د  ⇐

او هغو کسانو . دوی بايد د مختلفو مذهبی او دينی کړو وړو له درملنيزو اړخونو څخه کار واخلی . نکړی 
ځک�ه دغ�ه . ژون�د ک�ی وم�ومی سره چی مرستی ته اړتيا لری مرسته وک�ړی ت�ر څ�و دغ�ه اړخون�ه پ�ه خپ�ل 

د روان�ی روغتي�ا ک�ارکوونکی .ښ�ی ورب موخ�هب ، ارزښ�ت او اړخونه د هغوی ژوند ته معنا ، هيله مند ت�و
                                            . په دی توګه به معنويت او دين يوه لويه پانګه وی څخه ډډه وکړی  نه منلوايد د معنوی او دينی تجربو له ب
        

 
 دمعنويت اهميت په افغاني ټولنه كي

دګن�اه  چ�ه ك�والي ش�ي ن�ه غوښ�تونكي س�وچونهمعنوي او ديني فعاليتونه دافغانانولپاره يومهمه پاس�ره ګڼ�ل كي�ږي 
داي او هوسايني ته درسيدو مسلمانان خ.احساس او دژوروفشارونو په كمولو  كي   له هغوي سره مرسته وكړي

ل لوب�وي روڅخه كار اخلي هغه كس�ان چ�ه م�ذهب او معنوي�ت دهغ�وي پ�ه ژون�دكي مه�م روالبيالبيلوله  وخهپه م
ي چ�ه دادهغ�وي ځ�ان وج�ود او روح ت�ه ړك�ووسره مقاومت ځچي ددي توان لري چي د ژوند له ستون څرګندوی

 ډيري ګټي رسوي
 .غوښتنه كويښني، مرستي وهوسايني لمان، نارينه اوښځه له هغه نه دبمس) لمونځ كي (دخداي په عبادت  •
پ�ه ورځ يوب�ل لم�ونځ  كيږي دجمعي ترسره په ورځ كيم له اوصولو څخه دي چه پنځه ځله لمونځ يو داسال •

 ورزياتيږيه په نوم ياديږي په هغونځچه دجمعي دلما
ددوي پرڅنګ كي ځيني نوري غونډي لكه سماع، رياضت،دعاګاني دجمعي دش�پي م�ذهبي غون�ډي اوداس�ي  •

 .ځيني ګټه اخلي ښلو دغوښتني لپاره ورن دمرستي او بالري دي چه مسلمانانوري 
 : والي او معنويت الندي چارو سره اړيكه لري مذهبي  •

 روغتيائي ښه والي ⇐
 دويني دلوړ فشاركمول ⇐
 دمثبتواحساساتوزياتول ⇐
 دخپګان داحساس كمول ⇐
 .درواني روغتيا زياتول او دفشاردكمولوډيروړوالي ⇐
 کيدلوکیدستونځوسره په مخامخ  خورالوړتوانلرل ⇐

 
 
 س�ره مرس�ته وك�ړي او ي�و ل�ه  دهغ�و ل�ه ال ري ي�و ل�ه ب�ل ډيري مذهبي ټولني شته چه مس�لمانان ك�والي ش�ي •

 .مالتړوكړي څخهل ب
 :دفشا ردكمولولپاره ګټوره كړنهه يو  :بيلګه •
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 .لمونځ كول اومناجات ترسره کول ⇐
 . )تلبښنه غوښ زيارتونه(اويا هم په سپيڅلو ځايونوكيدلمونځ كولوپه وخت كي  ⇐
 . پرخداي توكل كول  ⇐
 .لڅخه خوشي كيدواوناآرامتياوولوله الري ددننه ستوځدلمونځ كو   ⇐
 )دفطر وركولاو زكات  د: (خير غوښتونكي كړني ⇐
 .د اوسيدلراتلونكي ته هيله منښی  ⇐
 .په خداي د توكل كولو له الري  ⇐
 .دقر آن دليكل شويو آيتونو كارول تعويذ اوداسي نور ⇐

 
 تل دمال تړ لپارهښڅخه مرسته غو له نورو مسلمانانو

 ته دنژدي كيدلو په خاطر له ټولني څخه لري والي خداي 
 مرا قبه يا آرامول ⇐
 )دسماع ټولني (  ⇐

 
،دا ډيره مهمه ده چي له مرسته غوښتونكي سره دهغه ل�ه م�ذهبي او  په رواني  ټولنيزو مينځګړيتوبونو كي •

 .معنوي باورونوڅخه مال تړ وكړو
چ�ي ي�واځني ذات  هغ�ه ذات.ري چه ژوند ،مرګ خوښي او داس�ي نوردخ�داي ل�ه ل�وري ديمسلمانان باور ل •

له دي كبل�ه . دي چي كوالي شي له هغو سره مرسته وكړي تر څو له خپلو ستونزو څخه خالصي  ومومي 
پ�ه اړه څرګن�د  دمړينیمرسته غوښتونكي بايد و هڅول شي تر څو وژاړي او خپل خپګان دخپلو خوا خ�وږو

 كړي
 . ړ منل شوي ارزښتونه په اسال مي معنويت كي ليكل شوي دييو ل •

 .دبي وزلو څخه مالتړ
 .دسولي په هڅه كي اوسيدل

 .دزړه هوساينه 
 .دقرآن جوړوونكي قدرت

 .نيكو او بدو كړنو ته سزا وركول
 .ډډه كول له ګناهونوڅخه 

 .دګناهونو څخه دانسان دوجود پاكول
 .وده وركول دمرستي قدرت ته
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 ټكي بنسټيزدماشوم دودي دروان پيژندني 
 

 دودي مرحلي په وړكتوب كي
داب�ه .   عمومي توګه وده هغه ځانګړي توپيرونه دي چي په يوه انس�ان ك�ي را پي�داكيږي په روان پيژندنه كي په

 .ټولنيزي ودي په برخو وويشو د،فزيولوژيكي شخصي  پيژندني اوبرخولکهبيلوښه وي چي هغه په څو 
⇓  

وده يوه مرحله ده چه په ټولو ماشومانو كي پ�ه ي�وه بڼ�ه لي�دل كي�ږي لك�ه څنګ�ه چ�ې  دي�وه ماش�وم فرهن�ګ دهغ�ه 
ښي نو څومره چه ماشوم كوچني وي دهغه مغ�ز ښ�ه ت�وپير ند دالري په څرګندولوسره بڼه وربودي ته دهغه دژو

 .له ورانيوسره عادت شی كوالي شي اوپه اسانه سره مني
 
 كلني پوري)۲ـ۱(ماشومتوب ـ  ۱

 :فيزيكي وده
دا هغ�ه .دزيږيدني څخه وروسته لومړۍ مياشت ديوه ماش�وم لپ�اره ي�و ل�ه خط�ر او وي�ري څخ�ه ډك وخ�ت ده  •

وخت ده چه بيولوژيكي سيستمونه په ځانګړي توګه دس�اه ايس�تلو او خوړل�و سيس�تم باي�د پ�ه خپل�واك ډول ك�ار 
 .وكړي

ه كوي او هغه غږو نه او ا نځورونه چه دده په چاپيلایر ك�ي وي نوي زيږيدلي ماشوم خپل چاپيلایر ته پاملرن •
 .  دهغه پاملرنه ځانته را اړوي

دوي په فعاله توګه له خپلو پنځګوني حسونو څخه په ګته اخستلو سره غواړي دمتمركز ه كول�و لپ�اره ي�و څ�ه  •
 .خوښ كړي 

 
 :پيژندنيزه وده

هغ��ه څ��ه چ��ه ګ��وري ،اوري  اوپاملرن��ه ورت��ه ك��وي پ��ه دي دوره ك��ي حافظ��ه ال ښ��ه پيژن��دل كي��ږي او ماش��وم  •
 .كنترو لوي 

 .ما شوم هڅه كوي تر څو نوي څيزونه اوتجربي له خپل ځا ني پال نونوسره يوشانته كړي •
 .هغو له لوبو كولو څخه خوند اخلي •
 .په دي دوره كي هغوي خپلي لومړۍ كليمي ادا كوي •
 
  
 شخصي او ټو لنيزه وده   
څه كوي له هغو خلكو سره چي ددوي په چا پيلایر كي وي دخپل مخ او نورب�دن پ�ه په دي دوره كي ماشوم ه •

 حركتونوسره اړيكه ونيسي
كله چ�ي م�ور دم�ا ش�وم حركتون�و ت�ه متوج�ه كي�ږي او عك�س العم�ل ښ�ئ ن�و پ�ه دي وخ�ت  ك�ي ماش�وم  ⇐

 .داړيكي ټينګول زده كوي
 

ت�ه د ژون�د دودون�ه او ق�انون ډوډۍ وركول  ،خبري كول او لوبي كول هغ�ه فرص�تونه دي چ�ي ماش�وم  ⇐
 ورزده كوي او د دوي عاطفي زړه بندوالي تثپيتوي 

ماشوم په اړيكه نيولوكي له لويانو سره د خپلو دوديزو قانونونو په زده كول�و پي�ل ك�وي او زده ك�وي چ�ه څ�ه  •
 .وخت او چيرته بايد خپله عاطفه وښئ 

 پلو كړو وړو دالرښووني لپاره كار اخلي دمثال په ډول ماشومان دنورو خلكو دعاطفي حاال توڅخه دخ ⇐
ځك�ه چ�ه كي�داي ش�ي ځين�ي مين�دي ډي�ري .دټولنيزو اړيكوپيلول دواړو مور او ماش�وم ت�ه څ�ه آس�انه ك�ار ن�دۍ •

پ��ارول ش��وي ،انديښ��مني ،ن��ا خون��دي او زړه تنګ��ي وي او ځين��ي ماش��ومان كي��داي ش��ي كل��ه چ��ي دهغ��و م��ور 
 .يئ دخوي له پلوه ستونزه ولري يا هم پاروونكي و او سيغواړي له ټو لنيزه پلوه اړيكه تينګه كړي ښا

دهر ماشوم دودي دوره دمثال په ډول دخوي او خلق له پلوه دميندو په غوښتنو او كړو وړو پوري اړه  ⇐
 .لري

ډير مهمه  شخصي او ټولنيزه وده دپاييدونكي عاطفي پيوندشكل نيول او دميني په رسۍ تړل ده ل�ه هغ�ه ك�س  •
 . ات ورسره په اړيكه كي ويسره چه ماشوم زي

هغه مين�دي چ�ي خپ�ل ماش�وم ت�ه مهرب�انى، ځ�واب ورك�وونكي او حساس�ى  وي هغ�وي خپ�ل ماش�وم ت�ه  ⇐
  دپارولو ښي درجي ور په  برخه كوي  او يوه خوندي زړه تړنه په هغوي كي پيدا كيږي
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ي او پ�ه ي�و دوه هغه ماشوم چه دنا خوندي توب احساس كوي له خپلي مور سره دنژديوالي ن�ه ډډه  ك�و ⇐
 .ګوني حالت كي له هغو سره چلند كوي

 .هغه ميندي چي عصباني او بد خويه وي دوي په خپل ماشوم كي ډډه كول او لري والي را پاروي ⇐
هغه ماشومان چي په خوندي ډول د زړه تړني احساس په هغوي كي بڼه نيولي وي پ�ه داس�ي ماش�وم ب�دليږي  •

 . وړ وي  چي  له  ټولنيزي او عاطفي پلوه ډير
 
او ك�ه پ�ه دي دوره ك�ي د . دي دوره كي په ماشوم كي د ويسا كيدلو يا اعتماد كولو احساس وده ك�وي   •

اعتماد كولو حس په ماشوم كي په برياليتوب سره سر ته ورسول شي نو شيدي خوړونكي ماشوم په دا زده كړي  
 . چي په نورو اعتماد يا باور وكړي 

غه سره مرسته وكړي ترڅو په آساني سره له نورو سره اړيك�ه ټينګ�ه ك�ړي او په راتلونكي كي به له ه •
خو يوه فشار راوړونكي پيښه چي د هغه په چاپيلایر كي كيږي يا حتي ي�وه س�اده تروم�ا پيښ�ه پ�ه هغ�ه ك�ي  د ن�ه 

 . اعتماد كولو حس را ژوندي كوي 
په چوپړ ك�ي ن�دي او ي�ا ه�م ب�ي هغه ميندي چي په عاطفي ډول د خپلو ستونزو له كبله د ماشوم : مثال  ⇐

 . ثباته دي او يا هم په دوامداره توګه منفي وي يا بد ژبي وي 
 
 
 )کلنه ۶ـ۳(ماشومتوب  لومړنی،.  ۲

 :فزيكي وده 
د ماش��ومتوب پ��ه ل��ومړي دوره ك��ي ماش��وم د فزيك��ي مه��ارتونو پ��ه ي��وه لوي��ه ل��ړي ك��ي وده ك��وي او د هغ��وي  •

 . يدل كيميږي لومړني حساسيتونه او دهغه فزيكي ټپي ك
 :پيژاندنيزه وده 

 . ماشوم په دي دوره كي د هغو لوبو په كولو پيل كوي چي دوي پكښي د يوه كس رول لوبوي  •
 :شخصي او ټولنيزه وده 

څومره چي ماشوم لوئيږي په هم هغه پرتله هغه خپلواكي كي�ږي او د خپل�و مين�دو پلرون�و پ�ه لڼ�ډ بيلت�ون خپ�ه  •
 .   ړه لري كيږي او لږ فزيكي تماس ته ا

 .ال تر اوسه هم ماشومان له عاطفي پلوه خپلو ميندو پلرونو ته اړه لري او له هغو سره تړلي دي  ⇐
هغه ميندي او پلرونه چي ډير زيات د فردي آذادي مخالف دي او خپل ماشوم ډيررټي او د خپل ماشوم  ⇐

من توب ، په ش�ا تلل�و ، خپلواكي ته ارزښت  نه وركوي نو په دي توګه هغوي په خپل ماشوم كي د شك
 . نه ملګرتيا او خپګان كړه وړه روزي 

هغ��ه مين��دي پلرون��ه چ��ي ډي��ر زي��ات د ف��ردي آذادي غوښ��تونكي وي هغ��وي معن��ا لرونك��ي ق��وانين  خپ��ل  ⇐
ماشوم ته نه ټاكي يا هم نرمښـت له ځانه ښيي دا هم ددي سبب ګرځي چي په  ماشوم  كي يو خ�ام ، پ�ه 

 منځ ته شي   نورو تړلي او غمجن چلند را
معتدل خوښوونكي ميندي پلرونه چي خپ�ل ماش�وم ت�ه مين�ه ښ�يي دوي ي�وه ښ�ه الره غ�وره ك�ړي چ�ي د  ⇐

هغه په واسطه  په خپل ماشوم كي ي�و ښ�اد او دوس�تانه چلن�د او د ټ�ولنيزي ذم�ه واري ح�س را م�نځ ت�ه 
ل�ه خپ�ل ماش�وم ځكه هغوي له خپل ماشوم س�ره غږٻ�ږي ، واړه مګ�ر ټين�ګ بنديزون�ه ټ�اكي او .  كوي 

 .  سره تضاد په ډيره ټيټه كچه ساتي 
د ميندو پلرونو  تفسير د هغوي د ماشوم له چلند څخه او د ماشوم پوهه او درك د هغوي له كنترول څخ�ه ي�و  •

 . له بل سره نژدي اړيكي لري 
او د ستونزمن ماشوم مور د  هوسا ماشوم د مور پ�ه پرتل�ه ډي�ر ماش�وم كنترول�وي ، اخطاري�ه ورك�وي  ⇐

 . بنديزونه لګوي 
ستونزمن ماشوم د يوه هوسا ماشوم په پر تله په خپلو ميندو ډيري نيوكي كوي ، هغوي سره ضد ك�وي  ⇐

 .  او خبره يي نه مني 
لكه څنګه چ�ي د ماش�وم ټ�ولنيز درك او پوه�ه وده ك�وي هغ�وي ك�والي ش�ي د ن�ورو ع�اطفي درك ك�ړي او د  •

 .  ره او ښه توګه له نورو سره اړيكه نيسي خپلي عاطفي څرګندول عياروي او په يوه ګټو
 . په دي دوره كي نجوني او هلكان په مختلفه توګه چلند كوي  •
او پ�ه . په دي دوره كي نجوني او هلك�ان د خپ�ل جنس�يت او د جنس�يت د رول پ�ه هكل�ه معلوم�ات پي�دا ك�وي   •

 . هغو پوهيږي ، نو ځكه هغوي د خپل جنسيت پيژاندنه منځ ته راوړي 
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ي�ون ي��و ل��ه هغ��و څيزون��و څخ��ه دي چ��ي د هغ��ه ل��ه الري ماش��ومان د خپ��ل جنس��يتي رول پ��ه هكل��ه تلويز ⇐
هغوي د تلويزيون په ليدلو سره  دا هم زده كوي چ�ي  ك�وم ډول چلن�د د منل�و . معلومات السته راوړي 

 . وړ دي 
⇓  

ريخوالي ك��ه هغ��وي د ت��اوتريخوالي پروګرامون��ه ووين��ي ، ن��و هغ��وي ښ��ايي پ��ه خپل��و ك��ړو وړو كښ��ي ت��اوت •
 . څرګند كړي 

او .  له تاوتريخوالي څخه ډك چلند د هغو څيزونو د زده كولو او تقليد كولو پايله ده چ�ي ماش�وم ي�ي وين�ي  ⇐
 . يا يي هم تجربه كوي 

هغه ماشوم چي ل�ه ك�ورني او ټ�ولنيز ت�اوتريخوالي س�ره ژون�دكوي ي�ا ل�وييږي هغ�وي ت�ه ډي�ر ډار او وي�ره  •
ل�ه ت�اوتريخوالي څخ�ه ډك . دوي په خپله په يوه تاوند شخصيت ب�دل ش�ي متوجه وي  ځكه كيداي شي چي 

 شي او ژپه كي د په شا تللو سببچاپيلایر كي لوييدل د عاطفي ګډوډيو، بد چلند، جسمي ناليدلو او په چلند 
څرنګه چي ماشوم د ت�اوتريخوالي پ�ه الم�ل نپ�وهيږي ن�و دلت�ه تروم�ا را م�نځ ت�ه كي�ږي او هغ�وي د تروم�ا  •

 .ه بي خوبي او په خپل چلند كي ګډوډي له ځانه ښيي نښي لك
 
 
 .  كلني پوري)۱۰تر ۷(منځني ماشومتوب .  ۳
 

 :فزيكي وده 
پ��ه دي كلون���و ك���ي د ودي نم���وني ډي���ري مختلف���ي وي چ��ي دا پ���ه خوړل���و ، چ���اپيلایر، ارث���ي فكتورون���و او  •

 . هورمونونو پوري اړه لري 
 . ماشوم د خپل وړوكوالي غاښونه له السه وركوي •
 .ځني ماشومان د بلوغ نښي ښيي  •
) په خوب ك�ي ګرځي�دل ، ډاري�دل ، غاښ�ونه ژوول او د ش�پي ل�ه خ�وا تش�ي ك�ول (په خوب كي ګډوډي لكه  •

 . دوي كي زيات ليدل كيږي 
 

 : پيژاندنيزه وده 
 . ماشوم د يوي ټاكلي موضوع په هكله د خبرو كولو په زده كولو پيل كوي  •
نونه لكه هغه دودونه چي د تاوتريخوالي په هكله د لوړو س�ر چين�و ل�ه خ�وا په دي عمر كي هغوي ځني قانو •

 . صادريږي ته ګوري
 . هغوي دا زده كوي چي ښه او غوره چلند يعني له ټولنيزو قوانينو څخه مالتړ  •
 .دوي مختلفي پيژاندنيزي الري چاري د چاپيلایر د پيژاندني او هغه ته د ځواب وركولو لپاره لري  •

 تكانشي  compulsive ان ډير منعكس كوونكي وي او  ځني نور بيا ياځني ماشوم ⇐
 

 :شخصي او ټولنيزه وده 
هغ�وي ي�و ل�ړ . د ښوونځي ته تللو عمر كي ماشوم د خپلي كورني په هكله يو ډير ژور احساس ته اړه لري  •

 .قوانينو او بنديزونو ته اړه لري خو دغه قوانين نه ښايي چي ډير زيات كنترولونكي وي 
 . ددغه عمر ماشومان د دوستي يو لړ ډلي جوړوي چي په هغه كي الر ښوونكي او پيروان شامل وي  •

نجوني ډيره مينه له نورو نجونو س�ره پ�ه اړيك�ه درلودل�و ك�ي ل�ري هغ�وي ل�ه ن�ورو نجون�و س�ره ل�وبي  ⇐
خپل��ي تجرب��ي ل��ه هغ��وي س�ره ي��و ځ��اي ك��وي او ل��ه . ك�وي او ډيرټين��ګ احساس��ات د هغ��و پ��ه اړه ښ�يي 

 . غوي سره خيالي انځورونه جوړويه
هغ�وي ل�ه شورماش�ور ن�ه .  هلكان بيا ډيره ژوره مينه له نورو هلكانو سره په اړيكه درلودلو كي ل�ري  ⇐

 ډكه ډله كي له نورو هلكانو سره لوبي كوي او په يوه لوّبه لكه فوتبال خپل سوچونه متمركزه كوي
 .ي كيږي په دي عمر كي نجوني او هلكان ډير لږ سره يو ځا  ⇐

خ�و ددي دوري پ�ه پ�اي ك�ي .مرسته او نوروته خوا بدي كي�دل د ماش�ومتوب پ�ه منځن�ي دوره ك�ي زي�اتيږي  •
 .كميږي 

 . سيالي كول ، انفراديت او سخاوت زياتيږي  ⇐
ماشومان  شخړه له هغو ميندو پلرونو  څخ�ه زده ك�وي چ�ي ش�خړه ك�وونكي ، رټ�ونكي او مين�ه ن�ه ك�وونكي  •

ونه چي ماشوم د شخړي كولو په وجه رټي خو د مرستي كولو په وجه هيڅ كل�ه ه�م او هغه ميندي پلر. وي 
 . هغه ته انعام نه وركوي او يا يي نه ستايي 
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 .ديوه عمر ډلي شخړه او تاو تريخوالي ټينګوي او جذبوي  ⇐
هغ�وي . كله چي ماشوم شخړه ايز پروګرامونه ويني داس�ي س�وچ ك�وي چ�ي ګ�واكي د ا ب�ه ريښ�تيا وي  ⇐

ني شخصيتونه په خپل ځآن كي روزي، ل�ه هم�دي كبل�ه د هغ�وي ش�خړه اي�ز ك�ړو وړو پي�اوړي تلويزيو
 .كله چي خپله شخړو سره مخامخ كيږي دوي غواړي په شخړه ايز ډول چلندوګړي . كيږي 

كله چي دوي لوييږي د نورو له احساساتو ، خلق او خوي ، تص�ميمونو او ت�وخۍ څخ�ه ښ�ه درك پي�دا ك�وي  •
 .ګه درك كولي شي او ور باندي پوهيږي او هغه په ښه تو

 .د هغوي ټولنيزه پوهه او وړتيا زياتيږي  ⇐
 

⇓  
د ښوونځي د عمر ماشومان چي د شخړي شاهد وي دوي له ځانه شخړه ايز كړه وړه ښيي ا و له قانونونو څخ�ه 

ي�زي الن�دي ددوي ټول كړه وړه  ، خوي ، ټولنيزه وړتيا او د ښ�وونځي كارن�امي پ�ه منف�ي ډول د اغ.سر غړوي 
 . راځي 

 
 

 :كلني پوري ) ۱۹تر۱۱( ، زلمی توبي توبژڼ: ۴
 : فزيكي وده 

پ�ه دي عم�ر ك�ي ماش�وم ل�ه جنس�ي پل�وه  پ�ه پ�وخ او ب�الغ ځ�وان .  بلوغ د بيولوژيكي توپيرون�و ي�و س�يټ ده  •
 .تبديليږي 

 و سره څرګنديږياندنيزو توپيروندا دوره د ژنكي توب د پيليدو نښه ده چي له ټولنيزو ، عاطفي او پيژ ⇐
دغه بيالوژيكي توپيرونه  نارينه د ښځو په پرتله پياوړي كوي  او دوديزه كړه وړه دغه بيالوژيكي توپيرونه  •

 . دغه توپيرونه د ژنكيانو په كړو وړو او انځورونو باندي اغيزه كوي . زياتوي 
غ ت�ه رس�يږي ت�وپير هغه كسان چي ژر بلوغ ته رسيږي كيداي ش�ي ل�ه هغ�و كس�انو څخ�ه چ�ي وروس�ته بل�و •

 .ولري 
 . دغه توپير نه يواځي له فزيكي پلوه بلكه له ټولنيز ، عاطفي او كړو وړو له پلوه هم وي  ⇐

 
                                                                                                :پيژاندنيزه وده 

ول دليلونه راوړي او استدالل وك�ړي هغ�وي ك�والي ش�ي ټ�ولنيز ، كله چي ژنكيان كوالي شي په انتزاعي ډ •
 . سياسي او اخالقي مسايلو كي هم وغږيږي 

پ��ه ښ��وونځي ك��ي ښ��ي الس ت��ه راوړن��ي ، د ځن��ي فكتورون��و ل��ه مخ��ي پ��ه مدرس��ه ، ك��ورني او پ��ه خپل��ه دي  •
 برابري حس لري اسولو او ټولنيزي هغوي اوس يو ډيرپر مخ تللي د ګناه د احس.شخص كي د اټكل وړ دي 

 . هغوي خپل اخالقي قضاوت د خپلو شخصي ارزښتونو په اساس ږدي   •
 
                                                                                               :شخصي او ټولنيزه وده  
خ�وي ، ع�ادت او احساس�اتو  په دي عمر كي ټول ژنكيان  ډيري لوړي ژوري د خپل ځان په هكل�ه پ�ه خپ�ل •

 . كي تجربه كوي 
ك�ورني ش�خړي .كلن�ي پ�وري عم�ر ك�ي فزيك�ي او  روان  پٻژان�دنيزه فش�ارونه زي�اتيږي  ۱۶تر  ۱۱له  ⇐

 .زياتيږي او د ژنكيانو زړه نازړه والي او خپګان الپياوړي كيږي 
او دوي پ�ه .ټينګي�ږي  وروسته له هغه د هغوي زړه تنګوالي ، په قاريدنه او په ځ�ان پوهيدن�ه ن�وره ه�م ⇐

 . چټكتيا سره د خپل شخصي هويت په لټه كي وي 
ژنكيان وخت ت�ه اړه ل�ري ت�ر څ�و د خپ�ل هوي�ت بح�ران او مه�م رولون�ه ، ك�ار ، ك�ړه وړه او ټ�ولنيزي  ⇐

 .اړيكي ومومي 
. كله چي هغوي زلميان شي نو له خپلي كورني څخه د خپلي آذادي داخستلو له ستونزي سره مخامخ كيږي  •

دا ددي الم�ل كي�ږي چ�ي دوي د ګوښ�ه كښيناس�تلو ، خپګ�ان ي�ا ګن�اه . ته له دي چي له هغوي نه لري وي پر
 .احساس وكړي  

نو له دي كبله هغوي د خپلو ميندو او پلرونو محدوديتونه د آزمويني الن�دي نيس�ي او د هغ�وي ل�ه هڅ�و  ⇐
 .سره چي ددوي د كنترولولو لپاره يي كوي مخالفت كوي 
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او د عاطفي مالتړ هغه .ه دوره كي التر اوسه هم ميندي پلرونه په خپلو اوالدونو اغيزه لري د ژنكي توب پ •
پيمانه چي دوي يي خپلو اوالدونو ته وركوي له هغوي سره مرسته ك�وي ترڅ�و د خپل�ي پيژان�دني ي�ا هوي�ت 

 .بحران له منځه يوسي 
 

⇓  
ريخوالي ل���وړي درج���ي او ل���ه پ���ه هغ���و ژنكي���انو ك���ي چ���ي   ت���اوتريخوالي ي���ي تجرب���ه ك���ړي وي د ت���اوت •

دغه راز چلند له ډار ، رويوي ستونزو ، پ�ه ښ�وونځي ك�ي .تاوتريخوالي څخه ډك كړه وړه ډيرزيات دي 
 .ستونزي او غچ اخستني سره وي 

چ�ي د هغ�وي . كله چي ژنكيان خپله هيله له السه وركړي هغوي له احساساتو او خوږ څخه خالي كي�ږي  •
نديز لګول كي�ږي ي�ا ه�م ښ�ايي هغ�وي ل�ه خپل�و همزول�و ډلوس�ره د ك�ورني د په پايله كي په عاطفي ودي ب

ځاي نيوونكي په نوم يو ځاي شي او له تاوتريخوالي څخه د يوي وسيلي پ�ه توګ�ه د محرومي�ت پ�ه ض�د د 
 .جګړي كولو په خاطر كار واخلي 

 
                                                                                                                        :دنده 

هيله كوو د خپلي كورني يا خواخوږيو د كورني ماشومان په پام كي ونيسي هغه ځانګړتياوي چ�ي پورت�ه ورت�ه  
وروس�ته بي�ا خپل�ي لي�دني او س�وچونه د . اشاره وشوه هغوي كي ولټوي او هڅه وكړي چي هغه څرګن�دي ك�ړي 

 .ه ډله كي د غور الندي و نيسي هغو په اړه په يو
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 حافظه ، زدکړه ،اوعادت
 :    حافظه .1

 :پيژندنه /تعريف 
 .، دتيرو دپيښواومعلوماتو بيا رايادول ته حافظه ويل کيږی ) په يادراو ساتلو ( توان په زيرمه کولوکی ،ساتلو ،

 
 دری ډوله حافظه شته:دمعلوماتو دپروسی لړی 

انسان روان لکه دکمپيوټر په څيراطالعات ت�ر الس�ه ک�وی اوک�ار پ�ری ک�وی ترڅودهغ�وبڼی اومحتوات�ه ت�ه د •
 .معلومات زيرمه کوی او داړتيا په وخت کی هغوی ته ځوابونه ورکوی.توپير ورکړی 

 :دالړی په الندی ډول ده  ⇐
 ) رمزونه جوړول( دمعلوماتو راټولول او دهغوی بيان  .1
 )    مه کول زير( دمعلوماتو ساتل  .2
 )بيا تر السه کول(معلوماتوته الس رسی  .3

 
ټول سيستم دکنټرول دپروسی په مرسته کنټروليږی چی معلومات څ�ه وخ�ت اوکل�ه پ�ه ټ�ول سيس�تم ک�ی  ⇐

 .خپاره شی
 

 :داطالعاتودپروسی سيستم 
 .په حواسو کی ثبتيدل ، لنډمهاله اواوږدمهاله حافظه: داطالعاتودسيستم دری مرحلی پدی ډول دی  •

اطالعات په حواسو کی ثپتيږی او رمزونه ورکول کيږی يعنی چيرته چ�ی زم�ونږدرک ي�ی ټ�اکی چ�ی  ⇐
 کوم معلومات بايد په لنډمهاله حافظه کی چيرته  دبيا کارونی لپاره وساتل شی

په بشپړه توګه پروسس شوی اطالعات داوږدمهالی حافظی برخه کيږی او ک�ولی ش�ی ه�ر مه�ال فعال�ه  ⇐
 . ظی ته وليږل شیشی اودکارونی حاف
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 :په حسی غړوپوری حافظه
پ��ه ت��ل پ��اتی ډول حواس��ی ح��افظی م��ونږ پ��ه ي��وبم )منظ��ری ، غږون��ه ، اوبويون��ه ( دچاپيري��ا تحريک��ونکی  •

 .غورځونکی حالت کی ساتی 
،لم�س )اخل�و خون�د( ږ اوروو، وينو ، څکووحواس دانسانی بدن هغه سيستم ده چی دهغه په مرسته مون ⇐

 .کوه ،بويول تر سره کوه
 حواسی حافظه دلنډمهال لپاره حواسی محرکات ساتی  ⇐

 ددی حافظی ظرفيت ډير لوی ده خوحواسی معلومات صرف ديوی دوه ثانيو لپاره ساتی •
هغه لومړنی معنا چی له اطالعاتو څخه دپنځګونوحواس�وپه مرس�ته الس ت�ه راځ�ی ، ادراک ي�ا درک ورت�ه  •

 .ويل کيږی 
 معنا په عينی واقيعتونواوزده کړوانځور کيږیدا  ⇐

 .دپاملرنی اودقت کولوميکانيزم شته ځکه ټول څه نشوکولی چی درک يی کړو •
ديوه خاص محرک په پام کی نيولوس�ره اول�ه نورومحرکاتوخخ�ه پ�ه س�ترګوپټونی س�ره ، م�ونږ هرهغ�ه څ�ه  •

 .چی پروسس کړوهغه به ټاکو
 
 

 :  لنډمهاله حافظه
 .ه تصويری اوغږيزو نښو تبديلی بيا لنډمهالی حافظی ته ځیکله چی معلومات ل •
 .دلنډمهالی حافظی ظرفيت ډير ليږ ده اوصرف له پنځوتر نهوتوکی پکی ځايږی •
 .ثانيوپوری   ۳۰تر  ۲۰د اطالعاتوساتل پدی حافظه کی ډيرلنډمهاله وی له  •

 .شوی اطالعات دی کاری حافظه له لنډمهالی حافظی سره په اړيکه کی ده اومحتويات يی فعاله ⇐
 )کوم څه چی اوس په هغه  تاسی فکر کوی( 
دافعاله شوی اطالعات کيدای ش�ی پ�ه اوږدمهال�ه حافظ�ه ک�ی زده ک�ړی وی چ�ی هم�دا اوس دهغ�و پ�ه هکل�ه  •

 .فکر کوی اويا څه نوی شی دی چی همدا اوس له هغه سره مخامخ شوی ياست
ونکی وی او پ�ه اس�انی س�ره ورکي�ږی دهغ�وی لکه څنګه چ�ی اطالع�ات پ�ه لنډمهال�ه حافظ�ه ک�ی مح�وه کي�د •

 .دساتلولپاره بايدفعاله وساتل شی
فعاله ساتنه تر هغه وخته چی تاسی په اطالعاتوپام لری اوږديږی اوکله چی پاملرنه ورڅخه لری ش�ی  ⇐

 فعاله اوسيدل هم پای ته رسيږی 
 کوی) تمرين ( له همدی کبله خلک اطالعاتو باندی په ذهن کی مرور ⇐

 :شته ) مرور( ذهنی تمرين  دوه ډوله •
 ذهنی ساتونکی تمرينونه) ۱

 .اطالعاتو باندی په ذهن کی تمرين کول ⇐
 ذهنی تفصيلی تمرين) ۲

دمعلوماتو يوځای کول دهغو چی تاسی غواړی په حافظی کی وسپاری له  پخوانيو سره چ�ی تاس�ی پ�ه  ⇐
 )له اوږد مهالی حافظی څخه .( خپله حافظه کی له پخواڅخه لری

ذهنی تمرين ته يواځی چی اطالعات په کاری حافظه ک�ی س�اتی مرس�ته ک�وی چ�ی معلوم�ات ل�ه داډول  ⇐
 لنډمهالی حافظی څخه اوږدمهالی ته ليږدوی 

 .دمداخلوپه ترڅ کی کيدای شی چی لنډمهاله حافظه له ياده ووځی •
ن�وی فک�ر تداخل پدی معنا ده چی دنويو معلوماتوزدکړه دپخوانيومعلوماتودالری په سر خنډجوړوی او  ⇐

 .دپخوانی فکر ځای نيسی
معلومات پدی ډول له لنډمهاله حافظی څخه  ل�ه مينځ�ه ځ�ی اوک�ه چي�ری پاملرن�ه اطالعاتوت�ه کم�ه ش�ی  ⇐

 .اوتر سره نشی دفعاله اوسيدلودرجه راټيټيږی
 .له هيرولو څخه بغير به خلکو ډير ژرخپله حافظه ډکوله اوزده کړی به بنديدلی: هيريدل ډير ښه دی  •
 

 : مهاله حافظه اوږد 
 اوږدمهالی حافظه هغه اطالعات ساتی چی په ښه توګه زده شوی وی  •

 هغه څه چی ښه زده کړی شوی وی دپاتی کيدلولپاره په لوړه سطح کی دی ⇐
 اوږدمهاله حافظه بی حده معلومات په ځان کی ساتی ⇐

 .ل شیاطالعات کيدايشی چی په کالمی ،ليدنی دښکاره يا څنګنی حافظی په رمزونوکی وسات •
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 :په اوږد مهاله حافظه کی مونږ کولی شوپه الندی ډول توپيرونه قايل شو •
 دپخوانيواطالعاتواوتجربياتوڅرګنده اوهدفمنده يادونه اوپه ياد راوستنه)بيانی (څرګنده حافظه  .1
 .ديوه خاص سبق يادونه په ښونځی يا کورکی له موراو پالر سره ⇐

 
 : قسطواره اخبار. الف 

کوخ��اطرو څخ��ه عب��ارت دی چ��ی دمنف��ردو ح��ادثوچی دک��س پ��ه ژون��د ک��ی ش��ته اوپ��ه هغ��و اوتوبپوګرافي ⇐
 يادويی 

 دا حافظه هغه تجربی دی چی مرکزيی تاسی پخپله ياستی ⇐
قسطواره حاظه تاسی سره مرسته کوی چی پخوانی ياداښتونه ياد کړی او دراتل�ونکی پ�ه هکل�ه تص�ور  ⇐

 وکړی 
 
 : ورته اخبار. ب 

 يکی خاطری پکی شتون لری ټولی ښکاره غير اتوبيوګراف ⇐
 دتاريخی موضوعاتوپه هکله زده کړی ،شميرنی،دنړی په هکله زده کړی ⇐

 
 .دحافظی يوناخبره اوله ارادی څخه وتلی حافظه ده) خيالی: (څنګنه حافظه . ۲

 دوړتياوښه والی دزده کړو په لړکی دعين عمل دترسره کولو په صورت کی  ⇐
 

    :              دوړتياوزدکړه. الف 
 )بايسکل ځغلول،ليکل( دپخوانيوتجربولرل په تر سره کولو کی مرسته کوی  ⇐

 )  priming ( :   مجهز اوسيدل. ب 
هغه طريقه چی په هغه کی شخص يو پرمختللی حال�ت ک�ی ي�و عم�ل ت�ر پخ�وانی نيم�ه خبرتي�ا څخ�ه ل�ه  ⇐

 .ځانه ظاهروی 
وپه اړيکي�زو ځ�الو اوبيالبيل�و م�دلونوپوری دمعلومات ساتل کيږی ا) ټوټی ( په لوړ مهاله حافظه کی برخی  •

 .اړيکی نيسی 
توګ��ه ب��ه نظ��ر راځ��ی ) يوالس��ی ( ددحقيق��ت دی څرګن��دولو لپ��اره چ��ی زم��ونږ زده ک��ړی پ��ه يوپارچ��ه ⇐

 .داړيکيزی ځالی طرحه رامنځ ته کيږی
اړيکيزی ځالی ؟ داساسی جوړښتونو طرحه ده چی په درک ،سازمان ورکونه او دمعلوماتو په ترالسه  ⇐

 لو کی ورڅخه ګڼه اخيسنه کيږی کو
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 :ه ځاله اړيکيځ ⇐

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
په اوږد مهاله حافظه کی دمعلوماتوساتل دی ته اړتيا لری چی تر څونوی معلومات د پخواني�و معلوم�اتو پ�ر  •

 .ځای ،ځای کړو
ل��ه ( ن��ا ورک��ړی ش��یبش��پړول مرس��ته ک��وی ت��ر څ��و دنوي��و معلوماتوپ��ه مرس��ته پخ��وانی بش��پړ ش��ی او مع ⇐

 )پخوانيو اطلعاتو څخه دنوی ددرک لباره کار اخيستنه 
سازمان ورکونه دزده کړی له ښيګڼی سره مرس�ته ک�وی ،ځک�ه هغ�ه معلوم�ات چ�ی پ�ه ښ�ه ډول تنظ�يم  ⇐

 .شوی دی دزده کولو اوپه يادولو لپاره اسانه وی 
ځايونه،اوداحساس�اتو (مين�ی دزده کړی زمينه هم په زده کړه تاثير ل�ری ځک�ه چ�ی فزيک�ی اوهيج�انی ز ⇐

ل��ه اطالع��اتو او معلوم��اتو س��ره پ��ه ي��اد س��پارل کي��ږی، ک��ه ورورس��ته بي��ا وغ��واړی چ��ی ) څرنګ��ه وال��ی
معلومات در پياد کړی که چيری اوسنی زمينه ديادولو له پخ�وانی زمين�ی س�ره چ�ی عم�ل پک�ی ترس�ره 

 شوی وی مشابه وی ديادولو په پروسی کی ډيره مرسته کوی 
 
 : هزده کړ. ۲

 :پيژندنه
زده کړه هغه وخت تر سره کيږی ،چی يوه تجربه نسبتآ دايمی تغي�رات دش�خص پ�ه ک�ړووړواو ي�ا زده ک�ړه  •

 کی را منځ ته کړی 
 .توپير کيدلی شی موخه لرونکی ،يا بی موخی ښه اويا بد وی ⇐
 .زده کړه يعنی دکس تل پاتی توپيرونه اوتغيردتجربو له الری د چاپيلایر سره په تعامل کی  ⇐
توپيرد لوږی اويا ناروغه کيدلوله الری دزده کړی له تعريف څخه بهر ده،ځکه که ماش�وم دوه ورځ�ی  ⇐

وږی وی نوبيا وږی کيدل نه زدکوی ،خو په يقين سره هغه الری اوچاری چی مونږ له لوږی او ن�اروغی س�ره 
 .مخامخ کيږو زده کوه

 

 موتر

ملی 
 بس

حمل  کوڅه
 کونکی

سور 
 ګالن شين ګل

 امبوالنس

د اور 
 انجن

 سور

 آسمانی
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 :دسلوک د زده کړی تيوری   
رول لرل��و بان��دی د زده ک��ړی پ��ه پروس��ی ک��ی ټينګ��ار ک��وی اوپ��ه س��لوک نظ��ر  دس��لوک کول��و علم��ا دمحرکاتوپ��ه

دا طريقی شاملی دی له څنګنی زدکړی ،کالسيکه ي�ا زړه ش�رطی زدکړه،دعام�ل ش�رطی ) سلوک (ساتی،درقتار
 .جوړونه او دليدلوزده کړه 

 
 :شرطی کونه )کالسيکه(څنګنه اوزړه 

سی ت�ر س�ره ش�ی دزدک�ونکی پ�ه ذه�ن ک�ی پ�ه ترتي�ب س�ره په څنګنه زده کړه کی چی دوه حادثی يو په بل پ •
 .ترتيب کيږی

 .وروسته ديوی حادثی موجوديت ددی سبب کيږی چی زده کونکی بله ورپياد کړی ⇐
يو خنثی محرک په پرله پسی توګه له هغه محرک ) دپاولوف په مرسته۲( په زړه شرطی جوړونه کی  •

 ځای کيږیسره چی دهيجانی يا فزيولوژيکی ځواب سبب کيږی يو 
هغه ماشوم چی درياضی دمضمون په زدک�ړه ک�ی س�تونځی ل�ری ت�ل دپ�الر لخ�واتر فش�ار الن�دی ني�ول  ⇐

 )درياضی زده کول = خنثی محرک (کيږی 
 وروسته بيا خنثی محرکونه په يواځی توب سره دشرطی جوړلو ځواب ترسره کوی  ⇐
 وی هر هغه وخت چی ماشوم غواړی رياضی ولولی دفعتآ په لړزيدلو شروع ک ⇐

اوغي��ر )دپ��الر غص��ه کي��دل(زدک��ړل ش��وی س��لوک کيداش��ی وروس��ته بي��ا هغ��ه وخ��ت ت��ړاو دش��رطی مح��رک  •
تر منځ ليږ شی اويا ودريږی اويا ورک شی او په پايل�ه ک�ی ل�ه مينځ�ه ) درياضی زدکول ( شرطی محرک 

 والړ شی 
 

 : دعامل شرطی کول 
 .برګونونو څخه زده کوی خلک يی دخپل چاپيلایر له غ)اسکينر( دعامل په شرطی کولو کی  •
ديوه کس لپاره تاثيرات دهغو پايلو چی ديو عمل تر سره کيدلو کی تر سره کي�ږی کي�دای ش�ی ي�و تش�ويق ي�ا  •

 .تنبه حساب شی
 .مثبته هڅونه او تقويه يو ځواب تشديده وی  •
 .تنبه اويا فشار راوستنه يو ځواب ضعيفه کوی او يا يی له مينځه وړی  •
ددی لپاره چی بد کار يی تر سره کړی له يو اندازه امکاناتو څخ�ه محروم�ه وی ،  کله چی کورنی ماشومان •

او ځينی نور يی هغو اعمالو ت�ر س�ره ) سلوک را کينول(ځينی ماشونمان دهغو کارونه تر سره کونه بندوی 
 )دسلوک کموالی (کونه کمه وی 

ه��اوی س��بب کي��ږی تنب��ه دښ��ه او ب��ا تش��ويقونی اوتنب��ه ک��ونی پ��ه مثب��ت او منف��ی ډول پ��ه وس��يع توګ��ه دناس��م پو •
ده ( +) ارزښته شی له السه ورکونه اودبد شی الس ته راوړنه ده تشويق يا تاکيد دښه شی الس ته راوړنه 

يعنی  بد شی له السه ورکونه ي�ا ل�ری وال�ی دی، اکث�ره خل�ک دمنف�ی تقوي�ت کلم�ه دمترادف�ی کلم�ی )  -( او 
تش�ويق چ�ی دي�وه عم�ل څخ�ه )  -ي�ا ( + تقوي�ه ي�ا . سمه ن�ده  يعنی تنبه پرځای کاروی ،پدی حال کی چی دا

وروسته تر سره کيږی ، ددی عمل دښه توب څرګندوی ده چی بايد بيا تر س�ره ش�ی او ک�ه ن�ه، منف�ی تقوي�ه 
 .په اصطالح کی لريوالی او ډه ډه له بدو او ورانو اتفاقاتو څخه ده 

 
 
 : دليدنی زده کړی   
 )بندورا ( کولی شی ډير قوی تاثير په زده کړه باندی ولری ،نمونه جوړونه اوتقليد کونه  •
دليدلو په مرسته زده کړی کی بايد چی خلک خپ�ل ټ�ول ح�واس را ټ�ول ک�ړی ، پخپ�ل ذه�ن ک�ی تص�ويرونه  •

جوړ کړی او په ياد ی وسپاری ، تجزيه او تحليل ی کړی او تص�ميم ونيس�ی چ�ی ددوی پ�ه زده ک�ړو ت�اثير 
 .ګذاره وی 

ره دا پدی ډول ده چی دخاصی پاملنی س�ره م�ور، پ�الر، خون�دو ورڼو،تلويزي�ونی څي�رو، دماشومانو لپا ⇐
 .زده کړی )الګو ( ښوونکو ، او دپاموړملګرو څخه خيالی شخصيت 

 .ديوه پام وړ سلوک د تر سره کولو لپاره تمرين تر سره کول ضروروی دی  ⇐
س�ه ک�ړی ، خ�و کي�دلی ش�ی هغ�ه خلک کيدلی شی چی وړتيا ن�وی س�لوک دلي�دلو ل�ه الری زده او ت�ر ال ⇐

 .سلوک تر هغه چی دهغه لپاره کومه انګيزه ونلر ی تر سره ی نکړی 
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دپاولوف په يوه سلسله ازموينو کی به ټلی ووهله ،بيا ب�ه ي�ی س�پوته خ�واړه ورک�ول س�پو دا زده ک�ړه چ�ی دټل�ی ۲
دټل�ی پ�ه اوري�دلو س�ره  غږدخوړوله خوړلو س�ره اړيک�ه ل�ری ،کل�ه چ�ی دا ک�ار څ�و ځل�ی تک�رار شوس�پو ي�واځی

 .دخولی څخه الړی راتلی او دخولی لعاب ترشح کيدل
 

 : پخپله تنظيم اوترتيب په سلوک کی 
خپله تنظيم مرسته کوی تر څوخپلی ارزونی ،ځانی قضاوت ،او دالس ته راوړنوپه پايلواو مقايسه دهغه خه  •

 .په هکله چی زده کړی مودی،الس ته راوړو
 .وند اداره زده کړی ،خپلی موخی وټاکی او دځان لپاره تشويقونه تر سره کړی ماشومان بايد چی دخپل ژ •

 
 :دزده کړی چاپيلایر 

 زده کړه په چاپيلایر کی دمالتړسره ډيرخوځنده او اغيزناکه رول دځان به برخه کی لری 
 

 :دمثبتوزده کړودچاپيلایر جوړونه 
پاملرن�ه وک�ړی او ي�و زده ک�ړه ک�ی ع�ادت ت�ر دطريقو اوالرو تعينول له ماشونانوسره مرس�ته ک�وی ت�ر څو •

 .السه کړی
 .دمقرروه جوړونه نظم جوړوی چی کولی شی تشويقونکی وی  •
 دمقررو،تر سره کونه منع اعمال څرګندوی  ⇐
دمقررودی تر سره کولو يا نه تر سره کولو لپاره بايد چی عواقب په نظر کی وني�ولی ش�ی نوپ�دی ډول ب�ه  •

 ټول پوهيږی چی څه واقع کيږی 
دمثبت او له ستونڅو څخه لری چاپيلایر لپاره ، فردی توپيرونه بايد په نظر ک�ی وني�ول ش�ی او دماش�ومانو  •

 .تشويقول بايد وساتل شی او مثبت سلوکونه تقويت شی 
 

 : دټولنيزواو احساساتی درجواوسط 
 .ی دښواړيکو جوړونه اونيږدی هڅی، دستونځودرامنځ ته کيدلو په صورت کی ډير داهميت وړ د •
 .ټولی اړيکی دخلکوتر منځ،حتی چوپتيا هم له ځانه معنا او مفهوم څرګندوی  ⇐
 .يوه له ګواښه پرته فضا ټولو ماشومانوته اړينه ده •
ماشومان بايد چی دامن او منل�و احس�اس وک�ړی نول�ه دی کبل�ه باي�د ښ�ونکی او مين�دی او پلرون�ه ددرن�اوی  ⇐

 .اويودبل دخيال ساتلونمونه دماشوم لپاره وی 
هوی او غلطتی بايد سزا نشی ، له سهوو سره بايد چی دزده کړی دپروسی دډيری اهمی برخی پ�ه توګ�ه س •

 .کار وشی
 :فردی توپيرونه په زده کړه کی 

 :ماشومان له فزيکی او بدنی معيوبيتونوسره 
ماش��ومان دی اوري��دلو او لي��دلو ل��ه معيوبي��ت س��ره ژر ت��ر ژره تش��خيص ت��ه اړتي��ا ل��ر ی ت��ر څول��ه هغ��و  •

 .نځوچی کيدای شی ورسره مخامخ شی مخنيوی وکړی شی ستو
دماشومانودزدکړی توانای له يوی نورمالی محدودی څخه پيروی ک�وی ددی لپ�اره ل�ه هغ�و څخ�ه غوښ�تنی   ⇐

 .بايد دنورو په شان او اوسيږی 
دهغوماشومانو چی فزيکی او صحی معلوليت لری د ن�ارملی ن�ش اونم�ا لپ�اره د پيژن�دګلوی ل�ه پل�و څخ�ه ،  •
زمه ده چی تر ډيره حده پوری لکه دن�ارملو ماش�ومانو پ�ه ش�ان پ�ه ک�ارونو ک�ی ون�ډه ورک�ړی ش�ی اود خاص�و ال

 تعليماتو زمينه ورته جوړه شی تر څوچی دمحدوديتونو سطح راټيټه شی 
 

 : درفتار او سلوک ګډ وډی 
 : دسلوکی ګډوډيو بيلګی پدی ډول دی  •
 .و لکه صحی ،حواسی ،اودهوش په اساس دبيان وړنوی ناوسی په زده کړه کی چی په بيال بيلو داليل ⇐
 .دزده کړی په نورمال جاپيلایر کی سلوکی يا عاطفی نامناسبه سلوک  ⇐
 .دفزيکی نښو اونښانو دظاهر ولو غوښتنه دشخصی او يا ښونځی دستونځو پرمهال  ⇐
 :دزدکړی ستونځی دسلوکی ګډوډيو په اساس کولی شو به دوه برخو وويشو  •
ادونه فردی تشوشات دچاپيلایر تضادونه دغصه ناکه س�لوک ،ب�ی خي�الی ، دتحرکي�ت کمښ�ت دچاپيلایر تض ⇐

 ،او له ټولنی سره دنه جوړيدنی ستونځی راپيښوی
 فردی ستونځی لکه ويره اوځانته اوسيدنه کيدای شی ⇐
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 Habits:  عادت.۳
 پيژندنه/ تعريف 

 
ی چی په اټوماټيکه توګه په خاص�و عادت يو لړ اعمال ،سلوکونه ،اوهيجانی زده کړی شوی ځوابونه د •

 .ځايونواوحاالتوکی څرګنديږی
عادت ديوه خاص کار په تکرار سره په ډيرو وختونواويا په عينی توګه ځوابول دتل لپاره پ�ه ي�وه ډول  ⇐

 .يو خاص محرک رامنځ ته کوی 
 .عادت ديوه کار دپرله پسی تر سره کولو په واسطه په کاری حافظی کی ځای نيسی ⇐
 .خپله بغير له کومه اګاهانه استدالل څخه په هغه ګړی کی تر سره کيږی عادت په  ⇐
 عادت يوشکل دبيلونکونښو ده چی دکالمی سايقو تړل دپخوانيو سلوکونو په لړ کی ⇐

ددغ��و نښ���و ش��تون حال���ت )ټ���ولنيزاوفزيکی جوړښ��ت ، دم���زاج م��وقتی نښ���ی او دنن��ه خ���وی = دک��الم س��ايق (  
 .اټوماټيکوځوابونوته جوړوی 

 
 :ه بيلګ
جومات�ه  پي�اده ي�ا پ�ه ګ�اډی ک�ی  يوکس هره ورځ پدی يوه الرله کوره تر ښوونځی ،يا دکار ت�ر ځاي�ه ،ي�ا ت�ر •

 ځی
معموآلداځوابونه په خاصو موقعيتونوپ�ه ک�ورنی اوي�ا : بيا راتلونکی اټوماټيک او عادتی  تصورات او افکار •

وره ک�ی پ�ه تي�ره بي�ا دژورخفګ�ان دنښ��وپه ددی ډول اټوماټيکوافکاروپيژن�دل پ�ه مش�.( به�ر ک�ی رام�نځ ت�ه کي�ږی 
 )شتون کی ډيراړين دی 

پ�ه وړو ډل�و ک�ی هغ�ه عادتون�ه چ�ی پ�ه ځ�ان ک�ی پيژن�ی وليک�ی ، پ�ری بح�ث وک�ړی چ�ی دا عادتون�ه : دنده  •
 مرسته کونکی دی که ليږ مضره دی ؟

 :دعادت قدرت 
 .دخلکوعادتی ځوابونه په مستقالنه ډول سره تر سره کيږی  •
قدرت ډير ش�ی، دک�س مقص�دونه اوغوښ�تنی ،ن�ور نش�ی ک�ولی دک�س دس�لوک وړاندوين�ه که چيری دعادت  ⇐

 .وکړی
دکس نيت او قصد تر هغه وخته چی عادت په هغه کی د عادت شکل نوی تر السه کړی دهغه اعمال وت�ه  ⇐

 .الرښونه کوی 
حري�ک کيدای شی کلونه وغواړی تر څوعادت ش�کل ونيس�ی دا پ�ه تک�راراو داجراپ�ه ق�درت او دهغ�و پ�ه ت ⇐

 .پوری اړه لری
⇓  

دعادت دزده کولو اغيزه په ورځنی سلوک کی ،دا يوه داسی کيلی دستونځوداندازی ددرک کولولپ�اره دک�س  •
 په ورځنی ژوند کی ده 

 نښی لکه ،وخت،ځای کولی شی پخوای ځوابونه ډير کړی او په دی ډول عادت پرمختګ کوی   •
دهغو حاالتو دقدرت نښه وی چ�ی پخ�وانی ځوابون�ه  ناکامی په تغير کی د ارادی ضعف نوی ،او کيدای شی •

 .بيا را پاروی
عادت دهغو څيزونو تر سره کونه چی پخوام�وتر س�ره ک�ول دوام ورک�وی حت�ی ک�ه چي�ری زمونږني�ت دب�ل  •

 .کوم کار تر سره کونه هم وی 
 هغه وخت چی خلک تر روانی فشار الندی وی ،ډيره غوښتنه دپخوانيوعاداتو تر سره کولو ته لری  •
 
 

 په وړو ډلو کی دعادت په ګټه او تاوان خبری وکړی ، دعادت دتغير لپاره په په ډلو کی بيلګی پيداکړی : دنده 
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 په هکله پوهاوی )ترضيض روانی (دتروما
 

 :يعنى څه ؟ ی ليدلصدم روانیيا تروماتيزه کيدل
 

 روان��ى وين��ی ص��دمه هختهغ��ه تجرب��ه ده چ��ى پ��ه هغ��ه ک��ى دانس��ان روان س�� ت��ر ض��يض روان��یي��ا  روان��ى تروم��ا
اوي�ا هغ�ه دب�ل چ�ا د  کس دژوند له تهديدونکی بيښی سره مخ�امخ ش�ی کله هغه وخت واقعى کيږى چى ترضيض

سره مخامخ کيدل وی او دا خط�ر خطر له واقعى شاهد وى اويا په هغه موقعيت کى قرار ونيسى چى په هغه کى
مخ شی او پ�دی پيښ�ه ک�ی ي�ا لي�ږ وروس�ته دن�اتوانی دومره شديد وی چی په پيښه کی دقربانی کيدلواوويری سره 

  اوحيرانتيا احساس سره مخامخ شی 
 

 .سبب کيږی  )استرس (فشار وپيښوبيلګی چی دروانیدتروماتيک
 طبيعى افات -۱

 زلزله •
 سونامى يا ترسمندرالندی زل زله •
 سيل  •
 طوفان •

 ټولنيزی ستونځی  -۲
 کورنی کړکيچ •
 ځورونه  •

 تاوتريخوالیجنسى   -۳
 )تيرى(زتجاو •
  جنسی ګټه اخيستنه ناوړه •

 پيښی -٤
 ترافيکى پيښی •
 انتحارى حملی •
 بمى چاودنی •
 دمړو، جسدونه ليدل •
 )په جبهه کى اوسيدل(جګړه  •
 په اسلحه باندى تهديد کول •
 ناڅاپى مړينه زړه ورانونکی •
 سخت ټپونه  •
 دوحشي حيواناتو حمله  •

 
 :دداسی پيښواغيزی تړاولری په 

 تجربی وخت   ⇐
 دنی وړ نوی دوړاندی لي  ⇐
 په وضعيت باندى کنترول نه وى  ⇐

 
 :پرتله غبرګونونه دتهديد په 

 دى  F -3مخفف يى په انگيسى کى  وی پيښی په وړاندی دری ډوله غبرګونونه له ځانه ښکاروه چیدي •
 )Flight(تيښته کول   ⇐
 ) Fight(جنگ کول  ⇐
 )Freeze(منجمد کيدل  ⇐

  .يښی په ځواب کی ده ا دروان نورماله غبرګون ديوی غير نورمالی پد •
 : فيزيولوژيکى تغيرات په بدن کى ليدل کيږى مثال ځينیکى،  پايلهپه  پيښید •

 کورتيزول،اپينفرين، نورپينفرين: دځينوهورمونونه افرازول لکه  ⇐
 په وړاندی استرس فعاله کيدل د د خودکارغبرګون ⇐
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غيزی الن�دی راځ�ی چ�ی پ�ه پايل�ه دځينو تغيراتو چی پاس ذکر شوه دبدن نورماله اجراءکونکی عمال تر ا •
 :کی په الندی سيستمونوکی توپيرونه رامنځ ته کيږی

 د زړه درزيدل ،شاک:قلبى وعايى سيستم ⇐
⇐ C N S سرگرځيدل اوفلج 
 ادرار     ) بى کنټروله (دادرار احتباس ،متکررادرار،بى اختياره: بولى سيستم ⇐
 اسهال ، قبضيت: هضمى جهاز ⇐
 ، عضالتی استرخا  دعضلو کمزورتيا: عضلى سيستم  ⇐
 رنګ الوتی: پوستکى ⇐

کولی شی دشخص پخوانی اش�نای ان�دازه ل�ه روان�ی  ذکرشوى دى پاس چى غبرګونونهعاليم او،اعراض  •
  اوجسمی نښونښانو سره مخکی دبيښی له را مخنځ ته کيدوڅخه ترتيبه شی کړی 

 ځواب ګڼل کيږی غه خبرتيا چی دکس د دروان اوجسم دپيښی په لړکی څرګنويږی خبر ورکونکی ه •
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ده نول�ه هم�دی کبل�ه هرکل�ه چ�ی ل�دی  يوخطرناک�ه وحش�ى حي�وان لي�وه چ�ى وپ�وهيږمونږ :دبيلګی پ�ه ډول  

  حيوان سره مخامخ شوناڅاپه زمونږ روان دخبولواودژغورلودالری دپيداکولو لپاره په کارپيل کوی
ناڅاپه داسی احساس ک�وی  ه يوويرونکى اوازه اورياپڅنا او یدشپى په يوځاي کى گرځ :دبيلګی په ډول  

  .ياست او دګرځيدووړ نياست فلج شوى چی
 

 موبل اوسه تر ؟اويا دی کړی تجربه وضيعت داسی اوسه تر تاسی ايا چی کړی ء ياد په در لطفاً : تمرين
 . کړی تشريح اوليدنی تجربی ؟خپلی دی ليدلی کی حال داسی په څوک

 
 :وکیمغز غبرګون په جسمى 

 تخريب کونکى دى   په نوم ياديږی چى دهيپوکامپس ته  برخىيوی کورتيزول دمغزډيره اندازه د •
پ��ه ن��وم ي��اديږی دک��ار کړن��ی ت��ه یءډيروال��ی چ��ى دآميگدار ي��وه برخ��ه اپينف��رين اون��وراپينفرين دمغ��زي •

  .ورکوی 
 .رفعاله کيږىډير ز) دهجانى تظاهرات مسوول(ترماټيک په حاالتوکی د ميگداال) استرس(د فشار  ⇐
عمل په عجيبه توګ�ه ) دپوهى معنايى مسول دنړی په شاه وخواکی  ( پداسى حال کى چی د هيپوکامپس ⇐

 .کميږی
  هدونو لپاره هورموندداد استرس  ⇐

 
 

 

 لنډ مهاله

 اوږدمهاله

 دخطرفکتورونه

 ئدژوندلړ

 ساتندويه فکتورونه
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 :تروما څخه تشريح وروسته له دسندرم)  استرس(فشار د تيورى یحافظ د– ۲
 

 :الندى وشرايط ونورمالترحافظ  هاتوبيوگرافيک
 کووه حافظه کى  ذخير هاتوبيوگرافيکپخپله  یجنب دا الندينیول مونږټ •
 )په ماشوم توب کی يوه لمريځه ورځ( عمومى پيښی ⇐
 )هغه وخت چى مونږښونځی ته تلو(زمونږدژوند دوری  ⇐
 )لومړنی ازموينه په ښونځی کی ( پيښی خاصی ⇐

                               
 

 .اطالعاتوڅخه حواسىاوفزيولوژيک  اوهيجانی، حقايقو ی لهد اطالعات مخلوطى اد توګه هپه نورمال
ي��اد راوړو چ��ی ي��وه س��ړه دفب��روری دمياش��تی ورځ وه ال پ��ه ډګرون��وکی واوره پرت��ه  ک��والى ش��وچى پ��ه“

وهډيره خوشحاله وم چی يوه ښه الس ته راوړنه می په ښونځی کی درلوده له هم�دی کبل�ه م�ی ت�ر ک�وره 
 .په پشو منډی ووهلی

 
 حالت تر اغيزی الندی  تروماتيک)استرس(دفشار د افيک حافظهاتوبيوگر

مس��وليت ل��ری چ��ی ټ��ول دپ��ام وړت��اوده  فعالي��ت ډيرش��وی اميگ��دااله پيښ��ه ترس��ره ش��ی دتروماتيک�� کل��ه چ��ی •
 . اطالعات،حواسی،ادراکی،هيجانی عالمی دتروماټکی پيښی په ټولوجوياتوسره ثبت کړی

 پ�ه)او دپيښ�ی دت�ړاو نظ�م خ�اص حقايقودد(،ساړه يادونه)  ارهلپ دکموالى دعمل دهيپوکاس(کى  ګړیپه هغه  •
 .اودسړواوتودوخاطروتر منځاړيکه له مينځه ځی تثبت کيږى نه ډول سره ښه

                                   
 

 ډي�ر ل�ری اړه پ�وری پيښ�ه په چی لری،احساسات معلومات ټوک،ټوک څخه پيښی دتروماتيکی شخص دا
    دی یشو ثبت اوشديد قوی

 
 سره يوځاى دى ځاله کیپه يوويرونکى ه شوی يادونه هغه ټوټ •

ل�ه  ټ�ول اج�زا  ه ش�یي�اديږى فعال� هدمح�رک پ�ه نام�چی غه شبکى دکه چيرى يو جزد هپدى معنى د اد  ⇐
 )ی ته الړ شیبرخ ید حافظ(  وسره رقوی اړيکولپاره داجزاو په مينځ کی فعاله کيږیهيجاناتقوی 

دجګړی په لړ کی په خپل بڼ کی مړ شو،په يوهلمرينه ورځ کی دهغه مړی  ىديوښځى خاوند چ:مثال  
 له تګ څخه په اوړی کی ډه ډه کوی دشنووښو په سر پيداکړ،نورهغه نغواړی چی شنه واښه ووينی او دبڼ

په يوه لمرينه ورځ کی په بڼ کی ل�ه ش�نو وښ�و س�ره مخ�امخ ش�ی دي�و مح�رک پ�ه څي�ر  که چيرى ښځه ⇐
احساس کوی چی تروماتيکه پيښ�ه بي�ا ت�ر س�ره ش�وی ده او پ�ه ه�م هغس�ی وي�ره، عمل تر سره کوی او 

 ډار،ناتوانی به بيا تجربه کړی
 درک�ى بي�ا ژون�دی ش�ی او پ�ه )فل�ش ب�ک( ونکی خ�اطری راتلبي�اخلک تحريک کيږى هغه  په پايله کی ⇐

ه چ�ی توګه هڅه کوی چی لدی ډول وضيعت اودننه احساس څخه ډه ده وکړی يا هڅه کوی هغه ځايون�
 وی ورنشیپيښه ورياد

 
 :خاصی  دتروما   -۳
 :له يوی تروماتيکی پيښی څخه خطرعواملرنځ وړلودد
 دټولنيزاوقتصادى وضعيت خرابوالى •
 جسمى اوروانى روغتيا خرابوالى •
 دروانى شريطو خرابوالى •
 ډير ځوان اوياسپين ږيرى اوسيدل •
 يواځی توب )طالق يا مرگ( هتجرب ورکول ه څخهالس د،اعتياد،ونه،مزمن درد ی ناروغیمزمن •
 

 :حمايتى عوامل
 اجتماعى حمايت،لرل يوښه اجتماعى شبکه •
 تعليم اوتحصيالت •
 مجادلوى استراتژى مثالًلدی ډول پيښوسره په يو روښانه او مستقيمه بڼه •
 دنړی سره مينه لرل •
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 ښه روغتيا •
 لمعلومات لر هکلهپه  ونودخپلوزيرمو او توان •
 :تروما اعراضد 
چی پ�ه اوږدمهال�ه ک�ی خل�ک ل�ه تروماتيکوتجربوس�ره ددرک اوفکرپ�ه ډول  دى اهغه دنوويکوم شى چى  •

 کی له نوروخلکو اوچاپيرياسره په اړيکوکی توپير پيښيږی
  ورته پردی بريښی او داحساساتو له پلو څخه ساړه او کرخته وی  ځانآاکثر •
 .سته له تروماڅخه پيل کيږی مهاله پايلی دروانی تروما هغه اعراض دی چی په لنډوخت کی ورولنډ -۱
د زړه پړي��دل، دوين���ى فشارلوړيدل،دعض��التو کشش،تنفس��ى زياتوالى،لړزه،دهض���مي : فزيک��ى غبرګونون��ه •

 سيستم ستونځی 
) چى خپل کنترول له السه ورکړى دى(ويريدل،دستړيا اوغم احساس،غصه کيدنه ،شرم:هيجانى غبرګونونه •

 غم چى دکنترول وړنه وى
څ��ه ب��ه کي��ږى (س��تونځه،دفکرکولوتوان نلرل،اش��فتگى ي��ا دس��رخالى والی،س��ردرگمىتمرک��ز کول��و ک��ى : فک��ر •

 خپل ځان مالمت کول،جهت پيداکولو کى ستونځه) کچيرى؟؟؟
بيقرارى،عصبى کيدل،برانگيختگى ،بى دکوم پالن څخه په ي�وه : تصويرى رفتارچى دهيجانى وضعيت دى  •

 )دنشي توکو کارونه( کارباندى عمل کول،دبهت رفتار
 ديوشيشى ديوال له شاه ، پدی باور لرل چى داواقعيت نلرى:داتفاقاتو ليدل له بهرڅخه مثالً :يتجز •
فکرک��وى چ��ى خپ��ل احساس��ات پ��ه هغ��ه پ��ورى اړه نل��ری لک��ه يوخودکارماش��ين چ��ى : شخص��يت ل��رى ک��ول •

 کارکوى
⇓  

 
 :دلنډمهله درملنی پايلوته  اصالحى عوامل •
 زيرمی، مرستی روانى اوفزيکى  ⇐
  .فصلی خاطری منځ ته راوړل له پيښی څخهديوی تشريحی اوم ⇐
 هغوی دژوند په يوه ځای کی ودرول  ⇐
 دهغوی ذهنی معنا باندی پوهيدل ⇐
 دژوند په طريقه کی توپير منل ⇐
اوک�والى ش�ى   ش�ی مي�نځ ت�ه ی پيښ�ی څخ�ه راتروم�اتيک څه موده وروسته لهمزمن اعراض کوالى شى چى ) ۲

 .وويشل شی ونکواعراضوباندی دومحد کونکواو مختل لهچى 
ددرناکوخاطرويوواری را ظاهريدل دتروماتيکی تجربی په څيرڅنګه چی کس ځان په : دفلش بک خاطرات •

هغه تهديدونکی وضيعت کی له ټولو خصوصياتوسره په ترتيب د ويری ،مرګ ، ډار،تيښ�ته،اوځان جګ�ړی 
 . ته چمتوکيدا په حالت کی احساسوی

پ��اتی دجګ��ړی کول��و اوتيښ��تى احس��اس ،عص��بى کي��دل  غ��وږټلی ت��ه اوس��يدل،تل: دډي��ر تحري��ک س��ندروم •
 ،دډارونکوخوبونه ليدل اوجسمى اعراض لکه دخوب ستونځی ،دوينى لوړ فشار ، دزړه اوبدن لړزه کوى

فع��ال ډه ډه ک��ول هغ��ه خلک��و اوي��ا ځايونوڅخ��ه چ��ي د پيښ��ی يادراوستلوس��بب کي��ږى : دډه ډی کول��و س��ندروم •
د وي�ری احساس��ات پ�ه هغ�ه مش��ابه ش�دت س��ره وري�ادوی لک��ه څخه چ��ی احساس�اتوډه ډه ل�ه هغ��و اوغيرفع�ال 

  .دټروما په تجربه کی
 ) لريوالی(تجزی  •
 دپام سا تلوتل پاتی ګډوډی •
 ،مزمن دردونه ناروغی،جسمى  کوونهجسمى  •

⇓  
،ګ�واکی چ�ی تجرب�ه کوى په يو ډول نه په يو ډول دى شخص هغهوړن کنترول د دادى چى وعاليم ه خاصه دديو

ه چی هغه نه ورباندی پوهيږی دانښی په خپله عنل ت�ر س�ره ک�وی او بي�ا دوي�ری او ډار س�بب دهغه خپله برخه د
 کيږی 

 
 
 
 
 



 174 

  PTSD )ستونځمنه (ه مغلق) ۳
 
دهغ�ه   تروم�ا  تجرب�ه ک�وى پرل�ه پس�ی ي�ا) تروم�ا اوږدمهال�ه( کي�ږیوضعيت کى پاتى  په هغه کسان چی دتوما 

س�تونځمن شرح کړپورته موچى له هغه څه چى  يدل غواړیباندی اخته ک )PTSD( ټروما) ستونځمنی (ی مغلق
  دی
 
 .څڅهPTSD داعراضو بيلګی دتروما په ناروغانوکی اکثرآاوږده،ستونځمن،ګډوډ،اومقاوم دی تر  •
همدارنگه وصفى دشخصيت تغيرات ه�م رام�نځ ت�ه کي�ږی چ�ی داړيکوپ�ه ټينګون�ه ک�ی اوپيژندن�ه ک�ی ت�وپير  •

 . پيښيږی
 . ی صدموڅخه پخپله اويا دنوروله خوا متاثره کيدای شیاکسان دپرله پسهمدارنگه د •

 
 :يا ستونځمن باندی د اخته کسانو نښی مغلق PTSDپه 
 .ډيراوبيالبيلی ستومځی څرګنده ویدغه مريضان  •

 او په اړيکوکی ستونځی،سلوکیجسمى،پيژندگلوى،عاطفى ، ⇐
ويره،پارانويا،س�ايکوز، او پ�ه همدارنگه دغه ناروغان مستعد دی چی په خفگان وي�ری ،منتش�ره او فوبي�ک  •

 نشى توکوو، الکهولواخته شی 
 :کليدى اعراض •

 
 جوړونه جسمى ) ۱
 .مکرره او فيزيولوژيکو اعراضوته عموميت ورکوی اوډيريږی PTSD داسی بريښی چی تروما •
 نه تجربه کوى تياارام او اونارامى لرى ، ويرهتحرکيت اوډير پاتیناروغان تل  •

 
 لری والی/ تجزى) ۲
روغان دا زده کوی چی دځان پيژندنی بل وضيعت تجربه کړی چی هغوی ته دا فرصت ورکوی چی ت�ل نا •

 .پاتی درد له تروماسره تجربه کړی
 . يو نامنونکی حالت څنګه تغير کړی ى چىوياديڅخه  )ديسوسيشن(لری والی/بىزدتج •

لوږه،س��اړه اودرد ناروغ��ان ل��ه دی وړتي��ا وڅخ��ه ګټ��ه پورت��ه ک��وی چ��ی دژون��د تهدي��دونکی ح��االت لک��ه  ⇐
 )لکه په بدی توب کی اوسيدل اويا تر جنسی ازار الندی راتلل(وزغمی 

کل�ه چ�ی دا احس��اس ک�وی چ�ی پيښ�ه بي��ا (ا چ�ی ل�ه دی وړتي�او څخ��ه دبي�ا راتلونکونښ�وپروړاندی اوي�ا د ⇐
 .ګټه اخلی) پيښيږی

 .حتى قادروى پدی چی دخپل شخصيت برخی پخپله له ځانه بيلی کړی •
هغوی له ځانه نارسايى د دوخت په درک کولو،حافظ اوتمرکز کی ل�ه ځان�ه څرګن�دوی  دتجزى په وخت کى •

 وى
بيلتون په وخت کی هغوی هلته نوی اوهيڅ اتوبيوگرافيک حافظ له هغه کارونه چى کيدای شی  په /دتجزى  •

 هغه وخت کی ترسره شی نلرى
 . ت کی وی ناروغان تل داسی فکر کوی چی له خپل بدن څخه بهر دی او دبهت په حال •
 .شوى دىالله ځان څخه ج ځان داسی احساساوی چی هغوی خپل •

 
 عاطفى تغيرات) ۳
 دغه ناروغان اکثرآله ژورخفګان څخه رنځيږی •
 ناروغان يوی ښی سازمان شوی دژوندالری ته اړتيا لریدغه  •
 

 
PTSD ستونځمنه په پيژنوګلوی کی ستونځی جوړوی/همغلق: 
 ش�وی، ارزش�تونه او ارمانون�ه مخت�ل رونه ل�ه نوروڅخ�هتصويټول هغه خپل سرى جوړښتونه ،جسمى  ⇐

 شوی دی مات ه توګهدسيستماتيکپه او
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قربانی شوی کي�دای ش�ی ووای چ�ی وروس�ته ل�ه پيښ�ی دی پخپل�ه ندی؛دس�تونځمنی  پداسى حال کى دتروما ⇐
  .تروما قربانی شوی کيدای شی دا حس له السه ورکړی وی چی هغه له ځانه شخصيت لری

گناه اوزيان احساس کوی دهغه حس ټوټه ټوټه شوى وى پدی ډول سره هغ�ه ددی ت�وان نل�ری معموالًد  ⇐
چ��ی خپ��ل نوراحساس��ات لک��ه قه��ر ونف��رت ت��ه ي��ووالی ورک��ړی اوراټ��ول یءک��ړی او پ��ه حقيق��ت ک��ی 

 .نپوهيږی چی څوک دی 
دتجزى وړتيا کوالى شى چى پداسی وضعيت بدله شی چ�ی ت�ل دتج�زی پ�ه ح�ال ک�ی وی داپ�دى معن�ى  ⇐

 تجربه کوىپه بيال بيلو برخو کی  دايگو ځانعين وخت کى خپل په چى  دى
 :  آ ځانته زيان رسول کيږیاغلب •

  :نلرې ځانوژنی موخهد ⇐
شکل ،ځانته دزيان رسولوده چی چى شديداً دمک�رری او اوږدى ) Compulsive(دازياتره داجباري  ⇐

 . تروما په تاريخچه پوری اړه لری 
 . دناهيلی هځی دځان داحساسولو لپارهء ومنووان همدارنگه کوالى شوچى په عن ⇐

 
 :تروما او کورنی تاوتريخوالی 
کی تو پير راغل�ی او ډي�ر وال�یء مون�دلی کيفيت اوکميت  تاوتريخوالی پهدکورنى  و لسيزو جګړی له عملهددرى 

 شى په وجه کيدلی PTSD دی زمونږدتجربو په بنسټ دکورنی تاوتريخوالی ډير والی د
 

وړن�دی اوک�س هغ�ه داس�ی تجرب�ه ک�وی چ�ی  اع�راض دکنت�رول له خاص�وڅخه داده چ�ی PTSD يو د •
   .ګواکی دده خپله برخه ده پدی حال کی چی نپوهيږی چی پخپله دا تر سره کيږی 

⇓  
کي�ږى اون�ه پ�وهيږى چ�ى ول�ى  بي�ا پښ�يمانهک�وى او وه�ی اوټک�وی هغه سړى چى خپل ماش�ومان :مثال 

 ه کوىکيسداسى  ی دی،له کنټروله بهر عمل تر سره کړ سىاد
د ورځی په لړ کى ډير عصبى کيږم اوپه يوه خاصه برخه کى خپل کنترول له الس�ه ورک�وم کل�ه چ�ی   ⇐

يوشى په ځمکه غورځيږی اوياڅوک په لوړاوازه سره خبری کوى نوپدى وخ�ت ک�ى کنت�رول ل�ه الس�ه 
  "ورکوم  اودخپلو ماشومانو په وهلو اوټکول باندى شروع کوم 

رى به سړى پدی پوه ش�ی چ�ی څنګ�ه عص�بانيت ل�ه پخ�وانی  تروم�اتکی پيښ�ی س�ره اړه دمشورى له ال ⇐
لری زده کوی چی څنګه خپل دخشم اعراض وپيژنی او له کشاورسره دحل مناسبه الر ورته پي�داکړی 

 . 
ددرملنی په مرسته به  په اعراضو کی کمښ�ت راش�ی او ن�ور ب�ه د هغ�ه پ�ه ژون�د ک�ی پ�دی   PTSDد ⇐

 . ه نلریاغيز اندازی منفی
  

  .ه بله ددی اعراضو خاصه داده چی کس فکر کوی چی تهديدونکی وضيعت ال هم شته يو
 

 . تجربه په بيانی او بيګرافيکه حافظه کى نده ګډه شوی  ⇐
 .يو منظمه او يو ټوته خاطره له تجربه څخه وجود نلری او خاطرات په بيالبيلو برخوويشل شوی دی ⇐
 ۍدوى چى اوس هم ترتهديد الندى په دى دليل چى شخص هميشه فکرک  ⇐

 دمساوات له نشتون سره مخامخ دی) استرس(دجوړښت او ګذاری ټوله سيستم دفشار •
په يو ډول سره داغبرگونه دى ډارونکو تجربه په وړاندی د نورمالو غبرگونونه په څير دغيرنورمال حالتو  •

 .په وړاندى دى وګڼو
ت�ه  وزيرم� ومن کوى اوپدى ترتي�ب دافغان�انو ډيرمهم�جورښت ستونځ ی،اغيزى دکورنى اړيک پيښوخوددی  •

 .ضرررسوى
 

  : ټولنى ليريوالىله روحى ترضيض او
 دانښى په پرلپسى توگه ددى سبب کيږى چى کس له کورنى اوټولنى څخه ليرى شى  •
 جالشى ) کورنى (دټولنيزى يواځى توب سره مخ شى اوله خپلى ډيرى مهمى زيرمى  •
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ه يو کس احس�اس وک�ړى چ�ى پخپ�ل ددنن�ه ژون�د بان�دی   کنت�رول ک�ى س�تونځه يوبل دليدو ټکى دادى چى کل •
لرى يوه نوى څنگنی الری په جوړولوهڅ�ه ک�وى ترڅوخپ�ل  بهرن�ى ژون�د کنت�رول ک�ړى ل�دى ن�ه اغلب�اً پ�ه 

 کورنى کى ماشامان اوميرمنى زيان وينى 
 

 :تروما اواعتياد
 ټه اخلى ګالکهولو اونشه راوړنکوتوکه څخه دبى قرارى دننه دتشويش احساس دکمښت لپاره  ځينى خلک د •

 کورنی شخړی

 کورنی څه ته وای؟. ۱
 .د مور ، پالر او او اوالد يوځای اوسيدلو ته کورنی وای •
 کورنی د يو انجونی او هلک د ازداواج څخه شروع کيږی  •
 يوه کورنی د فايل او ټولنی د ارتباط په اساس تاسسيږی  •
 نی په تاسيس کی رول لریوختونه مالی موضوعات د کور بعضی •
بعضی وخت کی زورواکی ه�م د ک�ورنی .  دا پدی معنی چه انجونی د پيسو په مقابل کی ور کول کيږی  ⇐

 .په تاسيس کی رول لری
 

 ) :سيستم( د کورنی سلسله
 د کورنی لړی عبارت ده له کورنی جوړښت څخه کوم چه ښی څرنګه  يوه کورنی جوړښت لری 

 چه کوم دی په غربی ممالکو کی عام دی انفرادی کورنی سيستم ← 
جمع�ی ک�ورنی سلس�له پ�دی معن�ی چ�ه زي�ات خل�ک ي�ا . جمعی کورنی سيستم  کوم چه افغانستان ک�ی ع�ام دی←

 .زياتی وړی کورنی په يو انګړ د کور کی اوسيږی 
 :کورنی جنجال

پوه�وی، او پ�ه يوب�ل  په کورنی جنجال کی د کورنی دخيل کسان او برخی مخالف نظريات لری، دوی يو ب�ل ن�ه
 .چه په افغانی ټولنه کی کورنی جنجال مختلف علتونه لری باندی اعتماد د السه ورکوی

 
 !په افغانی ټولنه کی کورنی جنجال يو بنيادی مشکل پيژندل شويدی

 
                :د شخړو اقسام.  ۲

24B۱. اقتصادی مشکالت 
 غربت •
 فقر •
 کاری  بی •

 
 تولنيز مشکالت .۲
 والید کور نشت •
 امنيتی ستونځی  •
 کورنی مداخله •
 عدم تساوی د نارينه او ښځينه حقوقو کی  •
 د ښځی او نارينه په وظييفه کی تغير  •
 مهاجرت •
 ډيری کورنی يو ځای اوسيدل  •
 درسانواغيزی لکه تلويزيون، راديو په ټولنه •
 جنګ •
 کامل توپير نظريونه موجوديت د کورنی دغړيوتر منځ اودکورنی دغړوتر منځ  د ذهنی ت ديوشان •

 
 :طبعی فکتورونه.۳
 طوفان او سيالب  •



 177 

 ډيره زياته يخنی او ګرمی  •
  وچکالی •
 

 : روانی فکتورونه.۴
 روانی مشکالت کوم چه په کورنی شخړه کی مهم رول لری عبارت دی له •
 سايکوزسژور خفګان، ويره ، وسوسه ،تروما او  ⇐
ګاه ،د حافظی تشوش چه کوم دی مريضان په اوږدمهاله ترومايی عاليم لکه يوازی توب اختيارول ،زيات ا •

 کورنی کی او ټولنه کی جدا کوی 
پداسی حال کی که چيری دغه شخص د کورنی يا ټولنی مهم شخص وی لکه که پ�الر ي�ا د ک�ورنی مش�ر  ⇐

 .اوسی نو کيدای شی چه ټول د کورنی غړی او نور ددغه شخص سره هروخت په شخړه کی اوسی
مخ دی خپل��ی ارزون��ی ددی ک��س پ��ه هکل��ه چ��ی ل��ه س��تونځی س��ره مخ��ا پ��دی حال��ت ک��ی م��ونږ ک��ولی ش��و ⇐

پاملرن�ه پ�ه مس�تقيم اوغي�ر مس�تقيه توګ�ه دخپل�ی ک�ی څرګن�ديږی چ�ی قرب�انی ش�وی ک�س خپل�ه ټول�ه  وکړو،په دی
 . کورنی کنټرول ته اړولی ده اودا ټوله کورنی اغيزمنه کوی او کيدای شی چی دکورنی تاوتريخوالی سبب شی

 :هفکتورون دوديز.۵
 ټولنيز او فرهنګی هويت د السه ورکول  •
 فرهنګ داخليدل په ټولنه کی بهرنی •
رسمونه اورواجونه په ډيروک�ورنی س�تونځو مه�م رول ل�ری داډول موض�وعات ک�وای ش�ی دټ�ولنی پ�ه  منفی  •

 .بيالبيلو برخو اغيزه وکړی کی 
 

 :په جبر واده کول) الف 
 د يو بدی معامله په مقابل کی ښځه ورکول  ⇐
 حتی تر زيږيدنی د مخه چنی والی کی د انجلی ورکولپه کو ⇐
 په ماشونتوب کی واده کول ⇐
د دود په شکل د کونډی واده کول ليوره ته په داسی حال کی چه کورنی نه غواړی چه کور نه بهر دب�ل   ⇐

 .چاسره واده وکړی
 د پيسو په زور ښځه واده کول ⇐
 کی چه هلک او انجلی کوم تفاهم نه لرید ارتباط او خپلولی په بنياد انجلی ورکول پداسی حال  ⇐

 
 :رواجونه لکه بی ځايه سيالیځينی نور )ب 

 .دواده په مراسمو کی ډيرخرڅ کول اويا په نورولوړخرڅ منل ⇐
 .تقليد کول اوتر نوروخلکوځان بډايه ښول ⇐
 .کورنی سيلی ⇐

 
 :فردی اوټولنيزه ازادی دعنعناتواوکلتورپه چوکاټ الندی محدوده ونهدميرمنو )ج 

 ).ميرمنی بايد چی بی له اکازی له کوره بهر نشی(اتنه په کورکی دميرمنو س ⇐
دميرمنو له کوره بهر کيدل د دندی دترسره کولولپاره دشرم اوابرو مسله ده دنارينو لپاره چی کيدای ش�ی  ⇐

 .ډير کورنی کړکيچونه جوړ کړی
 

 موضوعات ذکر شوی دی بره اکثره دشرم او تبو

 په کورنی تاوتريخوالی کی لری شرم او تبوه يو ډير د پام وړ رول

م�ونږ .هر ډول بحث دټبوه اوشرم په موضوعاتو په کورنی کی په کورنی ت�اوتريخوالی پ�ای ت�ه رس�يږی •
چيرت�ه چ�ی دک�ورنی اب�رو اوع�زت زي�ان من�د ش�وی دی ،او دا . ټول دشرم اوتب�و پ�ه ډي�رو بيلګوپ�وهيږو
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 .اکثرآ دتاوتريخوالی سبب کيږی

 
 
 :ر فکتورونهنو د کورنی شخړو ځينی. 6
 او معلوليت معيوبيت •
 مهاجرت •
 په کورنی کی د مقاومو او دوامداره مريضان شتون •
 خبری کول و پسی پسی شاهپه خلک •
 ه کورنی کی د معتادو خلکو شتونپ •
 : د کورنی شخړو ځانګړتياوی. 3
 د خلکو عکس العمل په کورني شخړو کی  .1

  لفظی غبرګونونه •
 هيجانی يا احساساتی غبرګونونه •
 ی غبرګونونهسلوک •
 معموآل خلک کوم چی په کورنی شخړو کی شامل دی، الندنی عکس العملونه د يواوبل په وړاندی ښيی •
 خفه کيدل •
 لفظی ناراض کيدل •
 قهر •
 سپکاوی •
 او په ورځنی کارونو کی يی ګډون د هغه خلکو سره چی په کورنی مخالفتونو کی شامل دی خبری نه کول •

 .نه کول
کل�ه چ�ی ښ�ځه د خپ�ل مي�ړه س�ره مخالف�ت ل�ری ن�و دا ده دا په دی معنی (  ګونونهيا جبيره يی غبر معاوضوی •

 .خپل ماشومان وهی او هغوی سپکوی او ښکنځاوی ورته کوی
 

  د مخالفت لړی د يوه کورنی
معموال کورنی مخالفت هغه وخت شروع کيږی چی د کورنی اعضاوی د يو او بل سره پ�وه ن�ه ش�ی، پ�ه  .1

 .يا يو پر بل اعتماد ونه لری نظرونو کی اختالف ولری او
 په دوهم قدم کی د دواړو خواوو په منځ کی يو او بل ته ناوړه احساس پيداکيږی .2
 بی معنا بحثونه په لوړ آواز منځ ته راځی .3
 کاروللفظی ناراضتوب ــ پيغور او طعنی ورکول، سپکول او د بدی ژبی  .4
 عمآل په فزيکی مخالفتونو الس پوری کول .5
يا له منځه تلل ـــ زخمی کيدل، شاک يا ضعف کي�دل، د مقاوم�ت ل�ه الس�ه ورک�ول او  د يوه طرف ماتيدل .6

 حتی مړه کيدل
 

 

 

 

 

څخه استفاده کوو نو په دی صورت کی کورنۍ ) لکه ملګری، خپلوان او جلسو(کله چی مونږ مشوره او د کورنی له منابعو
 .شخړی او مخالفتونه ډير کم اخری مرحلی ته رسيږی

ه کلونه په يوه مرحله کی کان لری چی دا مخالفتونه کلونمو مراحلو کی ودريږی ، او دا هم اکورنی مخالفتونه په لومړي
 .ودريږی
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  غلط فهمی، مخالفت او زړه تنګوالی                                         
 

 احساسبد
 
 ی توبضار نا
 

 فزيکی تاوتريخوالی
 

  د يوه پلوه ماتی خوړل
 
 
 :لیپاي د کورنی کړکيچونو. ۴
 
 
 
 
 
 
 

 روانی پايلی)۱
 او تشويش ژورخفګان •
 د ګناه او مالمتيا احساس •
 ڼلخپل ځان بی ارزشه او ناتوانه ګ •
 . مخصوصآ په ماشومانو کی PTSD، حتی د روانی ستونځو پرمختګ •
 )مخصوصآ ماشومان( درمل يا نشی ته مخه کول  •
 یځنتوب، او د موقعيت پيداکولو ستونی لکه هيرجد حافظی ناروغي •
 ید زده کړی ستونځ •
 د دماغی فشارونو پرمختګ •
 یاحساسوماشومان خپل ځان يواځی  •
 اووده کول د ماشومانو قهرجن، ځيلناک، او بی پامه لوييدل •

 

 پايلی ټولنيزی  )۲
 د کورنی د مزی او نظم ويجاړيدل •
 د کورنی دخوندی چاپيريا •
 کورنی سپما کمزوريکيد نهد  •
ړو پ�ه ک�ی د دوا ځی د جالکيدنی سبب ګرځی کوم چی په ټولنهکورنی شخړی د ميړه او ښوخت  ځينی •

 . لری شخصيت او صالحيت نيغ په نيغه اغيزه
ک�و او اړي رونو المل ګرځی چی دا په خپل وار سره د ش�خص پ�ه ټ�ولنيزوکورنی شخړی د روانی فشا •

 .لری مسؤليتونو باندی نيغ په نيغه اغيزه
 
 

د کورنۍ اعضاوی له کورنۍ د شخړو پر مهال يا وروسته . کورنۍ شخړی په مختلفو سطحو کی خلک متآثره کوی
او مونږ . روانی ستونزی ښکاره کوی، د کورنۍ اجتماعی شبکه ورانيږی، خلک نور ځان مصؤن نه احساسوی

 .و اعضاوو کی جسمی پايلی وګوروحتی کوالی شو د کورنی په بعض

 د کورنی
 شخړواو

 ومخالفت
 نو

 مراحل
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 جسمی پايلی) ۳ 
 ی او دوامداره کيږیجسمی او روانی نارغۍ سخت •
 ژوبليدل •
 د وخت نه مخکی زيږون •
 کيدنه دماشوم ذيان/سقط •
 مرګ •
 ډنګروالی او ضعيفی •

 
 
 

 
 
 
 
 
 :ډولونهدتاوتريخوالی .  ۵

 :تاوتريخوالی
، مرګ،ذهن��ی ، چ�ی دجس�می ص�دموده پ�ه وړان�دی دخپ�ل ځ�ان ،ب�ل ک�س اوي��ا ټولن�ه کارون�هدفزيک�ی قوااوتهدي�د  •

 .پرمختګ سبب کيږی  ودميتوروسته پاتيوالی اوروانی محرو
اوس�يږی  چ�ی دهغ�و خلک�وتر م�نځ چ�ی پ�ه ي�وه ک�ورنی ک�ی) فزيکی،روانی،اوجسمی(ټول دتاوتريخوالی بيلګوته •

 بلل کيږی کورنی تاوتريخوالیترسره کيږی اويو شان مسوليتونه دکورنی په محيط کی لری 
وراوپالرتر م���نځ دښ���ځی اومي���ړه ت���ر م���نځ ت���اوتريخوالی ،خ���ور اوورور،ي���ا م���: دبيلګ��ی پ���ه توګ���ه ⇐

  .تاوتريخوالی
 زيکی تاوتريخوالی ف) ۱

 ،موجودی وی  س په بدن کی ځينی ټپونه اوپرهرونهضرر ليدلی ک پدی ډول تاوتريخوالی کی د •
 دی ډول دتاوتريخوالی ډيرخطر ناکه چی دا ⇐

ن غ��اړبوج/ب��يال بيل��ی فزيک��ی اوجس��می ډول ت��اوتريخوالی لک��ه ،وه��ل ټکول،س��وځول،تر س��تونی ني��ول: بيلګ��ه •
 .،اووژل دی کول

 روانی تاوتريخوالی)۲
 .روانی ضربی صدمه ليدلی شخص ته دی  •
 :بيلګه  •

 سپکاوی  ⇐
 ذليلول ⇐
 .کارونهدذليلونکوالفاظودصدمه ليدلی کس داعمالو کنټرول لکه  ⇐
 خبری نکول ⇐
 په حقوقواو عاليقو سترګی پټول ⇐
 له حده ډير ⇐

  
 جنسی تاوتريخوالی )۳

 مجبورول  ه په کار اخيستلو دجنسی اړيکوتر سره کوتی ته د فزيکی قوه څڅ ديوه کس په زور سره •
 : کونکی دموخی ارزښت دتاوتريخوالی ترسره 

چی کيدای شی پ�ه تص�ادفی توګ�ه  الزمه ده چی دهغه سلوک چی بيرته پاتی والی ،دننه نا کنترول شوی دردونه •
 ل وی ، توپيرونه وټاکلیته ضرر رسوڅوک خفه کړی اوهغه سلوک چی په مستقيمه توګه يی موخه دی بل چا

 .شوو
ت��ر  ګويونظر،اويا لفظ��ی ش��خړه مخک��یاوښ��تنه اوتيريدن��ه ت��ل پ��ه واض��يع ډول څرګن��ده ن��وی، کي��دای ش��ی دس��تر •

 .وی تاوتريخوالی يوه نښه

چی تاسی په هغه باندی پوهيږی يا مو آوريدلۍ وی او بيا دا کورنۍ  وټاکیتاسی داسی يو کورنی مخالفت : وظيفه
 کړی پری ارزونی و بنسټد دليلونو، مراحلو او پايلو په  کړکيچ
 . حلو کی د ممکنه مداخلو په هکله فکر وکړۍرم بيالبيلوپه  کړکيچد دی 
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ځينی هيجانات مخکی ترغص�ه کي�دو ش�تون ل�ری لکه،ب�دخلقی ،قهرجنتوب،فش�ار،ناهيلی توب،اوپ�ه مطلق�ه توګ�ه  •
 .ناتوانی

 
و هيجان���اتو ت���رمنځ چ���ی مخک���ی ت���ر توپيرون���ه اواړيک���ی داحساس���اتواکس���يزوډلوکی  پ���ه دری : دن���ده  •

ت��اوتريخوالی څرګن��ديږی ،اوپ��ه خپل��ه ت��اوتريخوالی وارزوی، ل��ومړی خپل��ی تجرب��ی بي��ان ک��ړی اوبي��ا څ��و بيلګ��ی 
 .ياداښت کړی  څخه پيداکړی، لطفآ دا هر څهدخپلو مراجعه کونکو

 
 

 :ول له دمخه څخه دکورنی تاوتريخوالی تصورک
 فرهنګی منله •
 فردی فکتورونه لکه خلق اوغوښتنه ديوه کس،تعليم ، مزاج •
 )بی کاری اوغربت ( ټولنيز وضيعت  •
 خپل منځی اړيکی دقربانی شوی اوظلم کونکی تر منځ •
 شخصی دفربانی کيدنی تجربه •
 .ځرګنديږی خپله دکس الهام له تاوتريخوالی څخه دهغه ددرک په مرسته له ژوند،فکر،احساسات،غوښتنو څخه  •

 
لطفآ دافغانی ټولنی له لورليد څخه په دی مواردوکی څوبيلګی وړاندی کړی اوارزونی ورباندی وکړی دا : دنده 

 .کار په وړو ډلوکی تر سره کړی او يادا ښت يی کړی 
د خپل��ی تجرب��ی او نظ��ر څخ��ه څ��و احتم��الی دح��ل الری دت��اوتريخوالی دودرول��و لپ��اره پ��ه ک��ورنی ک��ی پي��داکړی 

 .په وړوډلوکی اوبيا په لويه ډله کی پری وغږيږی اوياذاښت يی کړی لومړی 
 
 
 
 :دتاوتريخوالی داليل )۶

 اقتصادی ستونځی •
 اوروانی امراض لکه ژورخفګان ا،تروما اوداسی نور روانی •
 حسادت اوغصه •
 کارونهدلکهولو اودر ملو  •
 ماشومان تاوتريخوالی له خپل موراوپالر څخه زده کوی •
 دحل د الری په توګه دتاوتريخوالی منل •
 قدرت غوښتنه •
 غلط اومنفی انګيرنی له کلتور اوفرهنګ څخه •
 بی ځايه سيلی •

 
 
 

 : دجنسيت په اساس تاوتريخوالی اودښځوپه وړاندی تاوتريخوالی 
دبشردحقوقو په ټولوس�رغړونوکی، کي�دای ش�ی چ�ی ت�اوتريخوالی دجنس�ت پ�ه اس�اس ډي�ر وی او دټ�ولنی ل�ه  •

اصطالح کارول شوی تر څو دا څرګنده کړی چی ښ�ځی اونارين�ه أه بيالبيل�و  دانظره ډير زغمل شوی وی 
 .ډولونودتاوتريخوالی څخه رنڅ وړی

ددی پ���ه ح���ال ک���ی چ���ی س���ړی اوهک���ان ه���م ت���ر ت���اوتريخوالی او ک���ورنی ت���اوتريخوالی الن���دی راځ���ی  •
 .يخوالی اغيزه په ميرمنوپه يوه نامناسبه ډول ډيره ده خودتاوتر

به هکله ده چ�ی  ميرمنی دی الندی برخه دهغو ميرمنوډيره برخه  سره مخامخ خوالیددی لپاره چی دتاوتري •
اکثرآدميړونولخوادت����اوتريخوالی ت����ر الن����دی ني����ول کي����ږی نورم����وارد ه����م ش����ته چ����ی ميرمن����ی دپالرون����و 
وروڼو،ليورونوله پلو څخه دکونډی په نوم تر تاوتريخوالی الندی کيږی حتی کل�ه دخواښ�ی لپلوڅخ�ه ه�م ت�ر 

 .والی الندی کيږی تاوتريخ
دچ�اپيلایر پ�ه نظ�ر ک�ی نيولوس�ره  ب�يال  (VAW) ډولونه دميرمنو په وړان�دی بيال بيل دتاوتريخوالی: الری  •

رواجونه ،سنتونه اوفرهنګونه په ه�ر هي�واد . دښځو په وړاندی تاوتريخوالی يوه نړيواله ستونځه ده.بيل دی 
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دبيلګی په توګ�ه پ�ه هندوس�تان ک�ی جهيزي�ه ي�ا مړين�ه  .کی دهغه هيواد په خاصوشرايطواو مسايلوپوری اړه 
،ځکه چی جهيز يوه لويه مسله ده او په افغانستان کی په زور سره اوپه ماشومتوب ک�ی واده ک�ول ي�وه غټ�ه 

 .ستونځه ده 
دجهي�ز لپ�ااره .دښځو په وړاندی تاوتريخوالی نه يواځی يوه ټولنيزه مسله ده بلکه يوه جن�ايی س�تونځه ه�م ده  •

، په ماشومتوب کی واده کول،دښځی وژل، ناوړه اوجنسی ګټه اخيستنه، ټولنيز اويا کورنی مسله ن�ده  مړينه
 .اودا ټول جرم بلل کيږی اومجرم دهغوی لپاره بايد ګی لکه دنوروجرمونوپه څير سزاووينی

هغ�ه ميرمن�ی چ��ی ل�ه هيج�انی اوفزيک��ی پلوڅخ�ه ت�ر ت��وهين اوس�پکاوی الن�دی ش��وی دی دص�حی مرکزون��و  •
وږدمهالی درملنی ګټه اخيستونکی دی ،او دروانی ناروغيوله بيالبيلو ډولونوڅخ�ه ځ�وريږی، داډولون�ه ل�ه دا

 .سرخوږی بياتر ځان ځورونی اوځان وژنی پوری په لړ کی لری 
هغ�ه ماش�وم چ�ی دخپل�ی مورڅخ�ه .دتاوتريخوالی داغيزی لړی کيدلی شی وروستيو نسلونو ته هم وغځي�ږی •

اغلبآ له . هدان ول کيدلی شی چی دوی خپله هم دکورنی تاوتريخوالی قربابيان شیدناوړی ګټی اخيستنی شا
دوامداره س�تونځوڅخه رن�ځ وړی، اوددی احتم�ال چ�ی پ�ه لوي�والی ک�ی د ت�اوتريخوالی فرباني�ان اوي�ا  روانی

 .دتاوتريخوالی ترسره کونکی وی شته 
ه غي��ر مس��تقيمه نوګ��ه دبش��ر پ��ه نس��ل دمورروغتي�ا دماشومانودس��المتی تعينک��ونکی عام��ل بل��ل کي��ږی، چ��ی پ� •

يوغير معمولی توپيردميندوپه چی له زيږيدوسره يتيمان شوی دی  هغه ماشومان.جوړونه باندی اغيزه لری 
دهغوماشومانوپه پرتله چی ميندی ژوندی دی له دريو تر لسو براب�ره ډي�ر امک�ان  .وړاندی دتاوتريخوالی ده

ه نورمال��ه توګ��ه دروغتي��ا ، تغذيه،اودماشومانودتحص��يل ل��ری چ��ی پ��ه ماش��وم ت��وب ک��ی م��ړه ش��ی،ميندی پ��
مسوليت په غاړه لری ،هغه ميندی چی ښی روغتيا،تغ�ذيی،او تحص�يل ت�ه الس رس�ی نل�ری ډي�ره ممکن�ه ده 

دبيلګ�ی پ�ه ډول بط�ی رش�د پ�ه نجون�وکی .چی بد عادتونه اوعمومی ضعيف سالمت ماشومانوته انتقال ک�ړی
س��وی تغ��ذی مين��دی . دتون��وخطر ددوی پ��ه ژون��د ک��ی را پي��داکویس��تونځمن والدچ��ی کم��ی تغذي��ه ش��وی دی 

دوين�ی کم�والی . اوماشومان دمخکی له وخته مرګونواو مزمنومعيوبتونوتر وړاندی ډير ضرر ليدونکی دی 
فيص�ده ډي�ری اومين�دواره مين�دی  ۷۰ت�ر  ۵۰چی کولی شی تر زيږيدنی وروس�ته دخ�ونريزی س�بب ش�ی ل�ه 

 .غيزمنی اواخته کړی دی دتوسعه په حال کی ملکونوکی ا
خودمعلوماتون�ه  دماشوم دزيږيدنی تر منځ واټن په واضيع توګه دميندو او ماشومانودمړينی س�طح راټيټ�وی، •

ن�ه السرس�ی ،ميرمن�ی ل�ه هغ�و مناس�بوالروچی ټ�ولنيزو مرس�توته  درلودنه اودک�ورنی دتنظ�يم دح�ق نش�تون،
ا ک��م ل��رل ددی س��بب کي��ږی چ��ی دزيږي��دنی ي�� ل��رلدماش��ومانوتر م��نځ واټ��ن پي��داکوی محروم��وی ،دس��واد ن

دخطر،دتغ��ذيی داهمي��ت اون��ور ص��حی مس��ايل چ��ی پ��ه مس��تقيمه توګ��ه ددوی او ددوی دماش��ومانوپه روغتي��ا 
  .باندی اغيزه لری ښه پوهاوی ونلری 

 
 : ممکنه دتاوتريخوالی  نښی اونښانی اوټولنيز عواقب 

 
 ټولنيز عواقب        هيجانی/روانی          فزيکی                    

 قتل
 ځان وژنه 

 دمور او ماشوم موړينه
 دايډس څخه مړينه

 الس/دمټوماتيدنهټپی کيدنه، 
 ټبونه
 شاک

 ناروغی
 انتانات

 معيوبيت
 جسمی نيوکی
 مزمن انتانات

 دمعدی اوکولموستونځی 
 دخوراک ګډوډی

 له نشيی توکوڅخه ناوړه ګټه اخيستنه
 دماشوم زيان کيدنه
 ګډوډیدمياشتينی عادت 

 له ټروماڅخه وروستی سترس
 ژورخفګان

 اضطراب او ويره
 غصه

ش��رم،دناامنی احس��اس،له ځان��ه کرک��ه 
 او ځان ګرمول
 روانی ناروغی

 فکرونه،سلوکونه،اوهڅی 
 دځان وژنی لپاره

 په ځان ناباوری کيدل 
 ويرونکی خوبونه

 دقربانی شوی ګرمول 
دتوان���ای ل���ه الس���ه ورکون���ه دترس���ره 

م�الی ( لک�ه  ه ک�یکونی لپاره پ�ه ټولن�
 )الس ته راوړنه،دماشومانوپالنه

 ټولنيزه استيګما
 ټولنيزه رټنه

 تجريديدل
 دکورنی اوميړه له پلوه رټنه

 شرم
 ويره
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 :ماشومانو په او کورنی کی دښځوپروړاندی دتاوتريخوالی اغيزه په )1
ی پ�ه ماش�ومتوب ک�ی ماش�ومی انج�ون. په افغانيستان کی دتاوتريخوالی اغيزی په ماشومانوډيری زياتی دی •

وديږی ،دبدل او بدووړکړنه رواج ده،حاالنکی چی داټول په افغانستان ک�ی غي�ر ق�انونی دی ،دماش�ومتوب 
ځک�ه  هيج�انی اوفزيول�وژيکی دنجونوپ�ه روغتي�ا ډي�ره ويرونک�ی ده/روانیاوپه زور سره ودونوعواقب په 

رکيدل�د پ�ر مه�ال ورس�ره م�خ کي�ږی چی دجنسی تيرالندی سربيره دبدن نامکمله نمواوهغه ګډوډی چی دمو
پر رواجونواوغلط�و س�نتونو س�ربيره ،ماش�ومان پ�ه .اوجسمی سالمتيا له ستونځی سره مخامخ کوی  روانی

جګ��ړه او ل��ه جګ��ړی وروس��ته وض��يعت ک��ی ه��م ض��رر لي��دونکی دی ، دلت��ه ن��ه ي��واځی حقوق��و الس رس��ی 
ی ده ،ماش����ومان ت����ل دجګ����ړی ناش����ونت����ه  لی اوروغتي����ااولومړنی دژون����داړتياو،س����وکا توخپلوتحص����يال

ددی لپ�اره دک�ورنی چ�اپيلایر چ�ی باي�د دام�ن، .اوتاوتريخوالی ت�ر اغي�زی الن�دی پ�ه ورځن�ی ژون�د ک�ی دی 
مصونيت، او ښادی چاپيلایر دماشومانولپاره وی له هغو څخه اخيسنل کيږی ځک�ه ه�م پ�ه ک�ورنی اوه�م ل�ه 

 .کورنی څخه بهر تاوتريخوالی شته
دت�اورتيخوالی  دميندواونوروميرمنوپه وړان�دی ريخوالی اغيزه په هغو ماشومانوچیډيره اړينه ده چی دتاوت •

دتاوتريخوالی دا څرخ له  چیکورنی کی ول درک کړو،اوداسی اقدامات تر سره کړو خبله لويه شاهدان په
 ځی چی دنسلونوتر منڅ وی بنده کړويوی داسی ستون

 
 :رنی په اړيکوپه کورنی کی دتاوتريخوالی اغيزه دمورماشوم او کو ) أ
دماش�ومانوتر م�نځ پ�ه  کله تاوتريخوالی اون�اوړه ګټ�ه اخيس�تنه دم�ور پ�ه وړان�دی ت�ر س�ره کي�ږی ،دهغ�ی او •

ل��ه وړان��دی مقاوم��ت او دمق��ابلی وړتي��ا دس��تونڅوپه  دمورپ��ه قابلي��ت اړيک��وکی ش��يندل راپي��داکوی ، داش��يندل
په .ته راولی اواغيزه پری وکړی  نورمالوستونځوسره چی دماشوم په لويدوکی ورسره مخامخ کيږی مينځ

دا فش�ار کي�دای ش�ی ددی س�بب ش�ی ت�ر څ�و هيج�انی اوس�لوکی .پايل�ه ک�ی ماش�وم اض�افی فش�ار احساس�وی 
) چ�ی ي��واځی دم��ور  فش�ارونوته ډي��ری ورک��وی(س�تونځی  چ��ی ماش�وم ل��ه هغ��و رن�ځ وړی ډي��ری وم��ومی 

س�لوک بان�دی ه�م دت�اوتريخوالی  پردی سربيره فشار چی سلوکی داستونځی به مورت�ه راوړی ،دماش�وم پ�ه
 له سپکاوی اوګرمښت سره مخامخ شی دډيردنی احتمال شته ځکه مور کيدلی شی دماشوم دسلوک په وجه 

 
ي�و تر منځ ستونځی ډيری ليدلی کيږی ،خوجالکيدنه او طالق اخيستنه  ښځی او ميړنوپه افغانی ټولنه کی د •

ماش�ومانو  ډير سترس سره ډک�ی بيښ�ی دی، دماش�وم لپ�ارهډير سخته پريکړه ده دميرمنی لپاره ،دا ټولی له 
په نوروهيوادونو کی هغه ماشومان چ�ی دپلرونول�ه پلوخخ�ه دن�اوړی ګټ�ی اخيس�تنی وړګوځي�دل وای، چ�ی 

 .دوی دا هيله کوی چی مندی له پلرونوڅخه جال شوی وای 
 

 زده کوی څه کله چی ماشوم دناوړی ګټی اخيستنی اوتاوتريخوالی شاهد په کورنی کی وی  ) .ب
نولدی کبله تاوتريخوالی او ناوړه ګټه اخيستنه ډيره . ماشومان دغټيدلو لومړنی مفهوم له کورنی زده کوی  •

اغيزه پر ماشومانو لری ،وروسته له څه مودی حتی که ماشوم پدی وهم پوهيږی چ�ی ت�اوتريخوالی ن�اوړه 
ير قوی پيغامونه دوی پ�ه خپ�ل دنن�ه عمل دی خو دوی به يی په ناپوه ډول دا الګويی تر سره کوی ،ځکه ډ

 .کی ځای کړی دی 
هغ��ه ماش��ومان چ��ی پ��ه پرل��ه پس��ی ډول دم��ور او ن��ورو ميرمنوپ��ه وړان��دی دت��اوتريخوالی ش��اهدان پ��ه خپل��ه  •

 :الندينی پوهی پخپل دننه کی غوټه ساتلی وی کورنی کی وی 
 .ميندی اولوړنی ماشومانی ددرنښت وړندی    ⇐
 .ران ياست دوی تاسی وهی اوټکوی ،او ناوړه ګټه درڅخه اخلیهغه کسان چی تاسی ورباندی ګ ⇐
،فرهنګ،س��نتونواواخالقياتو ل�ه پل��وه ل�ه ت��اوتريخوالی ک�ار اخيس��تل دميرمن�و پ��ه وړان��دی ددی دټ�ولنی  ⇐

 .لپاره چی ځانته يی مطيع اومنونوکی کړو دمنلووړده
 .تاوتريخوالی دستونځودحلکولو لپاره دمنلی وړستراتيژی ده ⇐

 
ی پوه شوه چی دلته جنسی توپيرون�ه ش�ته پ�ه هغ�ه الره ک�ی چ�ی ماش�ومان دت�اوتريخوالی ش�اهدان وی اړينه ده چ

دت�اوتريخوالی زده ک�وی چ�ی  دمش�رانوپه اړيک�وکی  اوهغه په دننه کول�وکی ت�وپير ش�تون ل�ری ،هلک�ان داس�لوک
اون��ور دک��ورنی څخ��ه ک��ار اخيس��تنه دمنل��ووړ ده،انج��ونی کل��ه چ يل��ويږی ن��اوړه ګټ��ه اخيس��تنه زغم��ی ځک��ه م��ور 

تقويه ک�وی ،اوي�ا دهغ�و پرځ�ای دمشرانودس�لوک ميرمنوداکار ترسره کړی دی ،ټولنيز اوکورنی چاپيلایر داپيغام 
ن�ور مډلون�ه ج��وړوی ،پ�ه افغانيس��تان ک�ی ټ��ولنيزی چ�اپيلایر ډي��ر مح�دود وړانديزون��ه د ن�اوړی ن��ه ګټ�ی اخيس��تنی 

 .اومساويانه خپلی منځی  اړيکو لپاره شته
 



 184 

 
 

 : اوکورنی تاوتريخوالی روانی ټولنيزه ستونځهاعتياد
 .اعتياد يوله منفی پايلو څخه په کورنی تاوتريخوالی او کورنی ستونځوکی ده •
 :داعتياد داليل په داسی مواردوکی عبارت دی له •

کس نش��ی ک��ولی وړان��دی ت��ګ پ��ه خپلووړتي��او اوزيرم��وکی ،کینښ��و اواړون��د  PTSDداوږدمه��الی  ⇐
هغه پخپل (ولی چی هيڅ موثره کار دخپل ژوند په اړوند نشی تر سره ک هغه داسی فکر کوی. ولری

او پدی ترتيب داډول فکرونه جوړوی ، غ�م اودنن�ه تش�ويش هغه تل رنځ وړی  ).ژوند کی فعاله ندی
يی دی ته هڅوی چی ددرملوپه اخيستلو پيل وکړی تر څو دا هر خ�ه هي�ر ک�ړی ش�ی او دڅ�ه م�ودی 

 .ومومی  خالصی څخهلباره لدی تشويشونو
دځ�ان دخالص�ون لپ�اره ،دوی دځ�ان پ�ه .داډول خلک ځينی اللياندتوب اودننه دپاريدنی وړوالی لری  ⇐

 .درملنه ددرملو په مرسته هڅه کوی او په ډير ه اسانه توګه په درملو روږدی کيږی 
 ،کس له کورنی اوټولنی څخه لری ک�ویکورنی تاوتريخوالی دروانی ټولنيزوستونځوزيږنده دی چی  ⇐

غلب��ا اړيک��ی ل��ه ټ��ولنی س��ره پ��ری ک��وی واودا دهغ��ه حال��ت الويج��اړوی ،ددی پرځ��ای چ��ی دوی غ��م ا
 !اودرد هيرکړی ددرملوڅخه کارونه پيل کوی 

 .کله ناکله مونږدزدکړل شويو سلوکونو په هکله غږيږو:دماشومانو اعتياد  ⇐
اعتي�اد اوس�تونځوڅنګ ک�ی چ�ی پ�ه ک�ورنی تاوتريخوالی،دلته څه نورروانی ټولنيزاواقتصادی فکتورون�ه ش�ته  •

 : نيغ په نيغه اوڅنګن الس لری
 غربت اوبيکاری  ⇐
 بی له زحمت څخه شتمن کيدل  ⇐
 نشی توکوته اسانه الس رسی ⇐
 روانی ټولنيزه ناتوانی  ⇐
 په اسانه سره ضرر ليدونکی/ته جوړيرغل  ⇐
 په ټولنه کی دټيټ موقف لرل  ⇐
 دډير نژدی اوګران کس له السه ورکونه ⇐
 ی وړناروغیمزمنی اونه ددرملن ⇐
 معلوليت اومعيوبيت ⇐

 
 

 داعتياد پايلی 
 دټولنيزحيثيت اوپيژندګلوی له السه ورکونه •
 له ټولنی څخه بيلوالی •
 اقتصادی ستونځی  •
 روانی ستونځی  روانی •
 چسمی ګډوډی •
 کورنی کړکيچ، او داسی نور •
 

انوی، بلکه دخلک�وروح دا نه يواځی چی دکورنی ورغلطی پوهی،سوءتفاهم،ناموفقه کيدل،بی اعتباری ،بدګمانی،
 .اوروان ويجاړوی
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 التتوري او د وګړو ترمنځ د اړيکو حاکل  –په افغانستا ن کي ټولنيز 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دعامي روغتيا وزارت 
 درواني روغتيا ډ يپا رتمنټ 

 ډله  ۲۰۰۸ کابل



 186 



 187 

 ۲۰۰۸کابل  ډله 

ستان د اسالمي جمهوريت د عامی روغتيا د وزارت د روانی روغتيا د رئيسې کال په منی کې د افغان  ۲۰۰۸د 
الندې غړي د درې کاری ګروپونو لپاره سره   ۲۰۰۸ –آغلې ډاکټر عاليې تر مشری الندې د کابل ـ ګروپ 

 کښيناستل او په ګډه يی د دې روزنيز الرښود کتاب په محتوياتو کار وکړ  ترڅو د بی پی اچ اس په محتوياتو
 . کی د روانی اجتماعی خدماتو د يو ځای کيدو مالتړ وکړي

 : غړي

 )MoPH(ډاکټر عاليه ابراهيم زۍ، 

 )MoPH/EU(ډاکټر سعيد عظيمي 

 ) HOSA(ډاکټر امين هللا اميری 

 )AKU(ډاکټر سيد عطاء هللا 

 )HealthNet TPO(ډاکټر حفيظ هللا فيض 

 )WfL(احمد فرهاد حبيب 

 )IAM(ډاکټر اريس جودی 

 )IAM(رسی جوکيال کي

 )MoPH/EU(انګه ميسمهل 

 )WHO(ډاکټر صفی هللا نديب 

 )medica mondial(سوزنه پاکلر 

 )HOSA(ډاکټر فرشته قديس 

 )mediac mondial(حميرا  رسول 

 )HOSA(ډاکټر عبدالوحيد سلبم 

 )MoPH(ډاکټر بشيراحمد سروری 

 )HealthNet TPO(ډاکټر پيټر وينټيوخل 

 )(WLFمريم زرمتۍ 

 

 

 

 ډاکټر فرشته قديس، ډاکټر امين هللا اميری، انګه ميسمهل: ددی ټولګې مسؤلين
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 سريزه
ددي لپاره چه دخپلو مراجعينو په او ناروغا نو په نه بيليد ونکي رواني روغتيا په مسا يلو پو ه شو نو مونږ با 

وي نظر واچوو او په همدي ډول د يد د دوي په ټولنزو او کلتوري چا پير يا ل با ندي چيري چه د وي اژوند ک
 .چاپيريا ل سره ددوي په غبرګونونو باندي پوه شو

دلته څر ګند ي اړيکي د مهمول روغتيايي حا لت او په ځانګړي ډول د ضرر منونکي ګروپ لکه ميرمني او 
ي او د تيرو کوچنيا  نو اود چا پيلایر پوري اړونده فکتورونو لکه دکړو وړو ستونزي ، دوديزو عملونو، کلتور
 .او روانو جنګونو د پايلو ، تاو تريخوالي او مخ په خرابيدونکي چا پيريا ل تر منځ موجو دي دي 

د يو روحي ټولنيز مشاور او د ډاکتر په صفت مونږ کوالي شو چه د خپل مراجعه کونکو او ناروغانو پدي حا 
وکړو او دي ته يي وهڅو تر څو دوي التو کي مداخله وکړو ، بلکي مونږ کوالي شو چه دوي سره مرسته 

 . پخپله هڅه وکړي چه پدي حا ال تو کي مداخله وکړي 
ددغه معلوماتو د مجموعي پر بنسټ په زيړ بکس کي د پوښتني هدف دادي چه تا سي سره به مرسته وکړي چه 

په ډيره . کړي تر څو ټولنيز او کلتوري حا الت  چه يخپله ورسره  په خپل ژوند کي مخ شوي يا ست څر ګند 
پاملرني سره دا ځواب کړي چه دا ژوري ځر ګندوني به تاسي سره پدي کي مرسته وکړي چه خپل مراجعه 

 . کونکي او ناروغ با ندي ښه پوه شي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 190 



 191 

16Bحاالت او يکيړاځ من تر وګړو د او کلتوري – ولنيزټ 
بيدونکو ستونځواو مسا يلو د هر چا په رواني حالت کلونو جګړو ، بي امنيو او د ژ وند د مخ په خرا ۳۰تيرو 

د کورني دغړو او جايدادونو له السه . اغيز کړي ، ډيري  وګړي د يو نه يو ډول تاو تريخوالي سره مخ شوي 
هغه وګړي چه افغاننستان ته بيرته راستانه شوي د څو کلونو لپاره د . ورکولواو د مهاجرتونو او فقر سبب شوي 

زښتونو په يو بل ډول سيستم کي په ستونزو کي  ژوند کوي تر څو چه ددي افغاني کلتوري حا التو اوسيدو د ار
د بيلګي په ډول د ډيرو کورنيو  د مهاجرتونو او . سره بيا توافق وکړي په ځا نګړي ډول د کليوالو سيمو سره 

 .  دکورنيو دغړو دالسه ورکو له کبله تاوانونوسره مخ شوي دي 
افغانان په پاکستان ،ايران او نورو هيوادونو کي ددوي د مهاجرت پر محال د ارزښتو نوله بيال بيلو دري ميلونه 

د مها جرتونو پر مهال د توقعاتو او ذهنيتونو بدليدل کوالي شي چي د ستونځو . سيستمونو سره مخ شوي دی 
 . سبب شي تر هغه چي دغه وګړي د افغان کلتور او دود سره بيا توافق وکړي 

د هيواد د يادونو له السه ورکول ، د غربي نړي داغيزي له کبله د مطبوعاتو او نړيوالي ټولني دالري د 
ټول دغه . د ارزښتونو  د بدلون په لړ کي د ښځو او سړو د جنډر رول هم بدلون موندلي دي .ارزښتونو بدلون

او ټولنيز هويت ما تيدل ، د ژوند په هکله د کلتوري . مسايل په تلپاتي ډول دشخړو په منځته راتګ کي اغيزه لري
 بنسټيز غرور تردي ډير کار نه کوي

 ) . د ارزښتونوبدلون(  
ددي پورته عواملو تر څنګ د طا لبانو درژيم پر محال فقر، تعليم ته نه الس رسي او نن ورځ دروحي فشار 

 . سبب شوي ) distress(ټولنيز ښه والي لپاره د عواملو محدوديتونه د شديد روحي فشار 

I. 17Bمسايل ولنيزټ او روحي کي افغانستان په  : 

 . هر وګړي پدي کي ونډه لري او په لويه کچه ټولنيز سيستم پدي کي اغيزه لري  •
 . متمدنه ټولنه–دوديزه ټولنه : ټولنه  ⇐
 . تړلي کورني –غټي کورني : کورني  ⇐

 چي يړپيداک چه يړوکښښ کو او يړک و بحث پري کي لوډ وړو کسيزو دري په يړوک مهرباني:  دنده يا کار
 قضاوت تاسي چه لدي بي يړک تشريح کي هګبيل يو په فقط. يږکي اغيزمن ژوند ستاسي الرو بيلو بيال په هګنڅ

 يړوک

 :هر وګړي متکي دي او اعيزمن کيږي د  •
 په خپل اقتصادي حا لت  ⇐
 په خپل روغتيا يي حالت  ⇐
 د خپل رواني حالت په خرابوالي   ⇐
 خصي تاريخچي په خپله  ش ⇐
 خپلي زيرمي   ⇐

 فکتورونو دغو کي هغه په چه يږپوهي يګبيل يو پداسي هکله روپهګمل د يا وړغ د کورني د تاسي ايا: ر کا يا دنده
 وي يړک اغيزمن ژونديي ولټ ددوي اويا وي لوبولي رول لوي يو

م چي د مرستي دلته د اعراضو هغه لست موجود دي چه ډيري وخت په هغو وګړو کښي موجود وي کو •
 : په لټه مراجعه کوي 

 ضعف کيدل  ⇐
 سرخوږ ⇐
 بي خوبي  ⇐
 عصبي کيدل  ⇐
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 نا اميده يا نا هيلي کيدل  ⇐
 د غصي څحه ډک تها جمي کيدل  ⇐
 د بي وسي احساس  ⇐
 شکي کيدل  ⇐

 
 :   دنده يا کار
 ؟ وي شوي مخ سره حالت دداسي چه پيژني خلک هغه ايا •
 وي يړکګ پرمخت وروسته راضواع ولډ دغه کي هغوي په چه پيژني خلک هغه ايا •
 ولي؟ لري که لري نظر کوم ايا •

 
 :دخلکو په رنځيدلو کي کوالي شي چه کلتور رول ولري  •

 دجګړو مستقيمي او غيري مستقيمي اغيزي )  ۱
 کلتوري محد وديتونه )  ۲

 .دزور ودونه ،دښځو او سړيو فردي نه احترام  ⇐

 :قرباني کيدل )  ۳

دا ډيري وخت ډير . ه په هغه کي يوکس دقرباني کيد و احساس لريقرباني کيدل هغه حا لت دي چ ⇐
خو ډيري وخت دغه احسا س پدي ډول ليدل کيږي ،چي شخص داسي احسا س لري . څرګند نوي 

 . چه ګويا په راتلونکي کي  په خپل ژوند کي کوم ارزښت نه لرم  
کلونوکي په واقعي ډول دژوند په افغانستان کښي ډير ي وګړي د قرباني کيدو احسا س لري ،په تيرو ⇐

 .دشرايطو او دټولنيزو محدوديتونو له کبله داسي وا قع شوي دي 

 
 چه چيري يړپيداک هګبيل يوه داسي او ينيښک لوکيډ وړو په يښک ونوځمن پخپلو يړوک مهرباني:  دنده يا کار
 . وي شوي قرباني وکڅ

 
 :په افغاني ټولنه کي ارزښتونه او دود ونه 

 
 
 دفردي و،ګټ، توقعاتو بيلو بيال د چه شي کوالي مسايل منځستون  ژوند د ولډ همدي په او کيچونهړک رنيکو يرډ
 تهځ من او شي وليدل يړشخ دغه وجه په کرټ د سره تونوښارز قبيلوي يا ولنيټ د او مقرراتو ولنيزوټاو وړو وړک

 . شي را
 

ته په  پاملرنه په پخوانيو ډيرو دوديزو او )  transition(د نا امني پدي ډول حاالتو کي يا د بدلون مرحلي •
محافظوي ارزښتونو باندي څرخيږي ، ځکه لږ ترلږه دغه ارزښتونه کاريږي او د تير وخت په اړه يو څه 

 .پيژندګلوي برابروي 
ددي لپاره داډيره اړينه ده چه مونږ پدي ارزښتونو بحث وکړو او په شونی ستو نځمنو مسايلو چه زمونږ  •

 .ورسره مخا مخ دي په ځير سره کتنه وکړوخلک 
په بله اصطالح هغه کلتوري ارزښتونه چه کوالي شي د لويو زيرمو په هکله وي په يادولرو ياداچه ددوي  •

 . بيا پيژندل کوالي شي چه د ژونددمعني په ساتلو کي دهغه شخص لپاره چه رنځيږي مرسته وکړي
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 :  دافغاني ټولني کليدي ټولنيز ارزښتونه

 . غه ارزښتونه چه په افغاني ټولنه کي ددود او مذهب سره اړيکه لريه •
دوي ليري خپل تاريخ ته ګوري کوم چه دخلکو د فکر او احساس د طرز په تعينولو کي رول لري ،ددوي  •

 . کوچنيان رالويږي او دغه واقعيت درک کوي
 . و له الري تعين او پيژندل شوي په ټولنه کي دډيرو خلکولخواه دا منل شوي او دټولني د موجوده اړتيا  •

 : کار يا دنده
 پري تاسي چه يړکړ جو لست يو داسي تونوښارزَ  د سره کتو په ته ولنيټ افغاني په يړوک مهرباني •

 . يږپوهي
 .يړکړ جو لست يو تونوښارز کورني د دخپلي او اوپالر مور د يړوک مهرباني •
 .يړکړجو لست يو تونوښارز خپلوشخصي د يړوک مهرباني •
 کوم په او دي يوشانته سره کي ايځ کوم په يړک مقايسه اوسره يړوک بحث تونوښارز پدغه يړوک مهرباني •

 .لري توپير سره کي ي اځ
 

 ) : Transition(د ارزښتونو بدلون او دبدلون دمرحلي پرمحال 

 .دغه دبدلو ن مرحله کيدالي شي چي ډليزبدلون وي يا په ټولنه کي بدلون وي  •
ډول دډيري دوديزي ټولني بدلون يوي عصري ټولني ته لکه چه مونږيي په اوسني حاالتو کي دبيلګي په  •

 . دافغانستان په ځينو برخو کي وينو
واده، دلومړي ماشوم : دغه دبدلون مرحله کيدالي شي چه په يوا ځني ژوند يا په کورني ژوند کي وي  •

 .و داسي نور کيداي شي زيږيدل ،دکورني د يوغړي دالسه ورکول، د غريبي ډيريدل ا
 : دنده يا کار

 نوم يړوک مهرباني دي؟ شوي مخ سره مرحلي ديوي دبدلون کي دوره يوه په کورني ياستاسي تاسي ايا •
 .واخلي

 دواده ولډ په يګدبيل دي؟ يړک بدل تونهښرز ا دغه مو وروسته ددوري دبدلون يا وران د اياپدغه •
 . کيدل هړ غا په مسوليتونو دنوو وروسته يادپالريامورکيدو

 
 :ځيني ارزښتونه په افغانه ټولنه کي چي ټول په هغه کي برخه لري 

 : چه يومذهبي شخص وي •
 )زکات او عشر(دټولنيزمسوليت احساس  ⇐
 قوي اوجدي مورال  ⇐
 دهيلی زيرمی  ⇐
 دژوند دمطلب او معني برابرول  ⇐
 دحيا شتون  ⇐
 دزړورتيا شتون  ⇐

 :نوروتهددرناوي او احترام شتون او درناوي کول  •
دلويو کورنيو شتون کوم چه يودبل سره مرسته کوي چيري چه هروګړي مرسته کوي ددوي دژوندي  ⇐

 پاتي کيدو لپاره
 درازساتني موضوع : دکورنيومسايلو ساتل په خپلو کورنيو کي  •

 دکورني درسوايي څخه دفاع کول يا د قانوني پلوه د تعقيب شتون ⇐
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 دکور يا جايداد څخه دفاع کول  ⇐
رناوی کول ،دوي ته پاملرنه کول اودوي ته دټولو هغه شيانوبرابرول جه دوي ورته اړی وي ښځوته د ⇐

. 
 .دکوچنيانوحقوقو ته درناوی کول اودوي ته دتعليم فرصت برابرول ⇐
 نوروته درناوی ترڅوتاسي ته درناوی وشي: نوروته درناوی ⇐
 مشرانو، ښونکو، مورپالراو ميلمنوته احترام اودهغوي قدرکول ⇐
 ته غوږ نيول بي لدي چه ددوي خبري قطع کړيمشرانو ⇐
 کله چه مشرکوټي ته راننوزي دکشرانوودريدل ⇐
 لومړي په مشرانو سالم اچول ⇐
 .دمشرانوشاته تګ نه داچي دهغوي څخه مخکي الړشي ⇐

 

 : ميلمه پالنه  •
 هرشي چه ميلمه ورته اړوي دهغو برابرول : ميلمنوته درناوي ⇐
 نه څرګندول دميلمه په مخکي غصه او دمنفي احساس  ⇐
افغانان هيڅکله هم دميلمه څخه نه غواړي چه دکورهء الړشي ياددوي کورته رانشي حتي که دوي  ⇐

تر دي چه دښمن هم په سمه توګه دپناه غوښتنه  وکړي دوي : ډيرکار هم ولري يا ډير غريب هم وي 
 يي ژغورنه کوي 

 :کار يا دنده

 هغه په چه ژوند هغه بل کا اود ژوندکوي اکيڼر په وتونښارز ددوديزو چه ژوند کورني هغه کي هيواد په •
 .  يړک پرتله سره هړدوا او تشريح وي يړک اغيزه يرهډ ژوند عصريی بهرن

 هيواد خپل بيرته خهڅ هيوادونو دغربي چه خلک هغه يا کوي؟ اغيزي هڅژوند په ددوي دوديزژوند دافغانانو •
 دي؟ شوي راستانه ته

 شوي مخامخ سره ستونزو اودداسي لري ژوند رنډمو چه وکڅ  يږپوهي وګيلب په وندړا په خلکو دداسي ايا •
 وي؟

 بحث کي لوډ کوجنيو په نوړراو ته اوالس پايلوی شون په دهغي او ودولو زور ،په ودولو کي کوچنيوالي په •
 .  يړوک
 

 : Taboo -تبو 
Taboo- عام په يا دنورو وندړا په دهغي چه کوالي نشي ءت جرا ددي يوکس چه ده موضوع يو سي دا تبو 

 : يړوک خبري هکله په دهغي کي ايځهر په کي محضر
 .  دي جدي يرډ هړا په taboo -تبو د رولټکن ولنيزټ.  لري هړا پوري تونوښرز ا يرومهوډ په ولنيټداد

Taboo   تبو د. ده خطرناکه يرهډ چي کومه لري هړا پوري موضوع شوي اومنع شوي لټر يوه په- 
taboo  يځرګ سبب شرمټ غ يرډد چي شي لرالي پايلي خالصيدونکي نه او ي شديد يرډ  ولړرغس خهڅ . 

 
 . يړکړجو يولست  taboos -تبو د کي ولنهټ افغان په يړوک مهرباني:  دنده  
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 :)ښځينه –نارينه (د جنسي اړيکو پوري اړه لري  taboosپه افغان ټولنه کي ډيري تبو   •
 دبکارت دالسه ورکول  ⇐
 تيري جنسي  ⇐
 بي پته کيدل  ⇐
 طالق  ⇐
 )د بي مړوخه ښځي (اميدواري  ⇐
 . دخپلوانو سره جنسي اړيکي ⇐
 لواطت  ⇐

 : شرم 
 د چه کلهږ نديګرڅرا ولډ اتومات په وخت داهغه.  دي س يواحسا سپکوالي او بدنامي، احترامي، بي د شرم

taboo شرم د.  شي الندي وښدپ تونهښارز يزټبنس يا ،مقررات قوانين ولنيزټ داچي يا وشي ونهړسرغ خهڅ 
 اوددي يږپوهي پدي کوي مداخله قوي کي مقرراتو او تونوښِ ارز په ولنيټد شخص چه يږيړراوال کهځ احساس
 .هړا په هغي يا دهغه وايي به   هڅاو کوي فکر هڅ به  دانورخلک چه کوي هم تصور

 
پيښيداي شي ياداچه ديوکس خپل  شرم همدارنګه يوچاته دبل په وسيله هم پيښيداي شي ،په خپلواک ډول هم •

 . درک دي څوک چه د شرم سره مخ کيږي 
دامشتمل دي په عامه سپکاوي ځکه چه دا دټولني بنسټيز ارزښتونو، مقرراتو، نورمونو، او دکورنيو يا  •

 . قبيلو ته زيان رسوي 

 : ر کا يا دنده

 مخ ورسره خپله داچي يا يږپوهي وندړا دنوروپه سي تا  چهی تجربی داسی کډ شرم اه يړوک مهرباني •
 .   يړک تشريح ياست شوي

 او مهرباني هګاوهمدارن. يړيادراو په او يړفکروک هکله په  taboosد اودنورو انځد يړوک مهرباني •
  . ياست شوي راستانه ته حالت نيړلوم هګنڅ چي يړوک دقت پوره

 
 

سبب ) distress(حي فشار دلته ځيني اسبا ب دي چه دشرم سبب ګرځي کوم چه دخلکو د شديد رو •
 :،ژورخفګان يا دجسمي شکاياتو سبب شي ) سټريس(ګرځي او په پاي کي ممکن دروحي فشار 

⇐ Taboos  ته زيان  رسيدل 
 فقر  ⇐
 مذهبي مقرراتو ته زيان رسيدل ⇐
 دکلتوري ارزښتونو دپامه غورځول  ⇐
 .په کورني کي له حده زيات محدوديتونه  ⇐
 )په ترتيب سره دښکته څخه پورته درناوي نه کيدل(نه کيدل  په کورني کي دنوروله خوا درنا وي ⇐
 معلوليت  ⇐
 جنسي تيري کول  ⇐
 په يوجرمي عمل کي نيول کيدل  ⇐
د بيلګي په ډول په يوه ترضيضي پيښه کي ،په محبس کي ددولتي مقاماتو ( دکنټرول له السه ورکول  ⇐

اعراضو دالري   (hyper arousalله لوري د وهلوټکولو الندي يا دي ته ورته اعراضو له الري  
( 
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ددي توان نه درلودل چه يوه دنده په بشپړ ډول ترسره کړي يا دکورني توقعات په ځانګړي ډول د  ⇐
 .ښځي ماشومانو او د مورپالر په وړاندي پوره کړی 

 
 :په افغاني ټولنه کي دشرم څرګندول 

ټولول ،لړزه، دخبرو خطا کيدل او   خجالت ويستل ،د سترګو او اوازټيټوالي ، دځاي څخه تيښته ،د بدن را •
 .دژبي بند ښ 

يوڅوک په خبروکي مالمتوي لکه ته دشرم څخه په ډکه الره چلندکوي ، ته کبرجن يي ،دخلکو غزت نفس  •
په بد ډول اغيزمن کوي داهم کيدالي شي چي واقع شي چي کله دوي کوښښ کوي چي د خپل ژوند 

ي د کورني مجبوريتونو له کبله چه ده ته به د رناوي ،نظرياتو، غوښتنو په هکله خبري وکړي ځکه چ
 .ونشي

 يړلوم چه وڅتر شي وليدل ولډ په يڅده دناهيلي شي داکوالي يږکي سبب تاوتريخوالي د وخت يريډ شرم
 يځرګراو ته حالت طبعي

وهل ټکول د ښځو يامعيوبو خلکو اونوردکورني غړي چه په ناسم ډول ښځي په بدل : دبيلګي په ډول    •
 .کي ورکړي وي ،په زور واده کول ،کوچينوالي کي ودول 

په زور (کله چه ځوانان يودبل سره په مينه کي ناکام شي نوبيا اکثردوي بل چا ته واده کوي : نوري بيلګي  •
په عمومي ډول مونږ کوالي شو . يا حتي تردي چه په ډير خراب ډول پکي يوکس وژل کيږي ) واده کول 

ريخوالي يوعمل دي او ددي لپاره په تاوتريخوالي شروع کوي چه ترڅو دکورني چه ووايو دغه  د تاوت
 . وقار اوعزت وساتل شي 

 :  درناوي 

 د رناوي دعزت سره نيغ په نيغه اړيکه لري، شرم ديو کس عزت زيانمنوي •
 :ديوشخص عزت متکي دي په  •

 تعليمي سويي  ⇐
 ټولنيز موقف  ⇐
 مذهب  ⇐
 عتولو دکلتوري او دوديزو ارزښتونو په مرا ⇐
 دکورني ښه شهرت او اعتبار ⇐

 :کار يا دنده

 شرم او عزت چه چيرته يړپيداک يګبيل کسانو يا کورنيو هغه د او يړوک بحث لوکيډ وکاريړو په •
 .  وي شوي سبب دعمل دتاوتريخوالي

 .درلود الس پکي تونوښارز کومو چي يړک ندييګرڅاو وارزوي يښپي الندي يړوک مهرباني •

 
ه کونډه چه څلورماشومان لري اوپه ښوونځي کي دصفا کاري په حيث کارکوي ترڅو خپل دغه يو :لومړی واقعه

ماشومانو ته يوه مړي ډوډي پيداکړي ،وروسته دهغي چه دهغه ميړه مړشو، د کورني نوروغړو نوموړي دخپل 
 . دکور دناستي اومراسمو څخه ګوښه کړه ځکه چي ددي دغريبي په وجه شرميدل 

پالر چه څلورلورګاني دري زامن لري ډير دکورڅخه بهر نه وځي اودټولني څخه په بشپړ ډول  يو :دوهمه واقعه
:  دکور په دننه کي دلته دميړه او ښځي تر منځ ډير جنګونه دي او يوبل پدي وجه مالمتوي چه. ګوښه کيږي 

. اره راغلي وو د هلک کورني دجلي کور ته دمرکي لپ.يوي لور يي د ګاونډي د يو هلک سره مينه درلوده 
 .دانجلي کور په غوڅ ډول دوي ځواب کړي وو باالخره انجلي دهلک سره دکوره وتښتيده 
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دهلک پالرنوموړي تعقيب او . يوځوي دکور ديوميلمه څخه پيسي پټي کړي او دکوره وتښتيده  :دريمه واقعه
نورو خلکوته شروع کړه چه اوس د هلک نيکه دغه قصه . باالخره يي ونيوو او پيسي يي ميلمه ته بيرته ورکړي 

 . محا ل دهلک دپالر او نيکه ترمنځ شخړي دي 
دطالبانو درژيم پرمحال نوموړي . په پوځ کي يو پيلوټ د ژور خفګان داعراضو څخه رنځيږي  :څلورمه واقعه

خره هغه ء په د خپل وراره د واده په مراسمو کي ګډيدو ،طالبان دهغه واده ته داخل شول اوهغه يي ونيوه او با ال
يوه خالصه ډاډ سن کي پداسي حالت کي چه دهغه مخ يي په تورومباليلو تورکړي وو دکابل په واټونو کي 

 . وګرځولو ، نوموړي ووهل شو او بند ته والړو 
يوه ځوانه ښځه دواده په لومړي شپه دميړه له پلوه پدي طالقه شوه چه په لومړي جماع کي دهغه : پنځمه واقعه

 .رانغله څخه وينه
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     IIيکيړاځ ترمن دود او دمذهب: 
 تونهښارز کلتوري او قوانين اسالمي ولټ بايد ،خلک دي هيواد اودوديز اسالمي يو افغانستان چه ايهځ دکومه 

 دافغاني.  لري نه سمون سره مقرراتو داسالمي ـتونهښدوديزارز ولټدا چه شي ذکر بايد داهم خو.  يړک مراعت
 .  وړک يي تعقيب بايد وايي هڅ چه سرچيني تونوښارز نوځيد ولنيټ

 کلتوري داسي وخت ينيځ.  شي ايړوک توپيرځ ترمن تونوښارز اسالمي او دکلتوري بايد حيث په مشاور ديو خو
 دا چي دي عقيده پدي دوي چي کهی ځکوی پل يي دوي  يړوځ رن تري اوخلک وي نه هم مناسب يرډ چه مقررات
 . دي قوانين اسالمي

 
 : زوره ودول  په

څوک چه غواړي سره واده وکړي يودبل سره بايد ) هلک او انجلي (داسالم له نظره هره ځوانه جوړه  •
 وګوري اوخبري وکړي بيا تصميم ونيسي چي بيا دوي غواړي چي سره واده وکړي او که نه؟ 

 .ند کړي اسالم انجلي ته ددي اجازه ورکوي چي خپل نظر او احساسات دخپل واده په اړوند څرګ •
ددي پرځاي انجلي دشرم احساس کوي چه : په ډيره خواشيني سره دا ډير په افغانستان کي نه پلی کيږي  •

 .داسړي ددي خوښ ندي يا حتي تر دي چي دهغي په اړوند ددي څخه نظر هم نه اخيستل کيږي 

 
 يړورک معلومات هکله په توپير يا اختالف د ته کونکي مراجعه خپل چي شي کوالي مرسته ه يرډ دا وخت ينيځ

 
 ينهړا يرهډ دا لپاره نوددي.  بولي مقررات دوديز يي يريډ وي اسالمي دابه چي يږکي فکر چي کوم مسايل ينيځ
 چي)  هړو هړک وتريخوالي تا د( وړوک توپير سره مسايلو شرعي او و دوديز سره اودقت پاملرني يرهډ په چي ده

 . لري نه يکيړا سره داسالم مسايل دوديز ولډ دغه

I. 18Bعقيدي شوي ساتل دوديزي: 
Dschinns : 

Dschinns انسان د لغات دغه چي کوم ، ده واء ار يا شيطان قوي يرډ يو دا چي ده موجوده عقيده داسي هکله په 
 .  دي شويړجو خهڅ اور يګلو دبي دوي. لري نه وجود ولډ ذاتي يا تينيښر په يي جسم خو لري يکهړا سره

نوبيا يوکس بايد ډيره پاملرنه وکړي اوددي څخه ځان : بعيت ډير زيان رسونکي دي ط   Dschinnsد  •
وژغوري دوي په وران شووکورونو ،اوبو ته نژدي ، په خاکندازونو ، تياروځايونو او هديرو کي اوسيږي 

. 
دغه ډول ځايونو ته په ورتګ سره خلک دخطر او غم احساس . دوي فقط په شپه کښي راڅراګنديږي  ⇐

 . له کبله کوي يا نوموړي کيداي شي ددوي وجود ته داخل شي   dschinnsد 
د بدوحملو څخه د خلکو په ژغورلو کي مرسته کوي او په همدي ډول جرمني   dschinnsتعويذ د  ⇐

 . سکي او فلزات هم مرسته کوالي شي 
 . دداسي خطري ځايو څخه د تيريدو پرمحا ل دقرانکريم تالوت هم مونږ ژغورالي شي  ⇐

 . کيدالي شي چه مرستندويه وي  Dschinnsيني وخت ځ •

 

  تيښوپو هکله په موجوديت د دوي د چي لدي بي وړوک کتنه پدي دنظره دسايکالوژي چي شو کواليږ مون •
 دوي چي کوم يړک ندګرڅ ياافکار نظريات خپل شخص لري دنده ددي  dschinns لپاره ناروغانو ينوځد •

 هړا پوري موضوع يادداسي taboo د دوي چي کهځ يړندکګرڅ کي حاالتو نورمالو په چي کوالي نشي
 . کوالي نشي بحث پري سره چا له چي

 د پيريان لکه شي ندهګرڅرا شکل په  projection د شي کيدالي ددوي يښهو بي هږل يرهډ هګهمدارن •
 . کوي خبري سره ناروغ
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 : دواقعي يوه بيلګه 

په زور واده شوي وه ،دخسر له خوا ډيره ( حالت کي وه يوميرمن چي په خپل کور کي په ډير يو بد  ⇐
د پيريانو سره په خبرو ) وهل کيده اودهغي د کورني او ميړه له خوا له هغی څخه ډيره ليږمالتړکيده 

پيريانو به نوموړي په تکراري ډول ښه ساتله چه هغه ډيره ښه ښځه ده او په . کولوبيل کړي وه 
 . ند ولري راتلونکي کي به هغه ډير ښه ژو

هرتن دهغی په کورني کي له هغی سره په بد : دامونږ کوالي شي ديوي زيرمي په ډول پوه کړي  ⇐
ډول چلند کوي الکن د هغه خپل داغيزوتوان د هغه مثبت ذهنيت او عقيدوي غبرګون دپيريانو په 

 .  هکله دي څوک چی له هغی مالتړکوي اوبيا وايي چي هغه ډيره ښه ښځه ده 
نګه پيريان ګوري چي هغي ته په سپينو جامو کي مړي راوړي او دهغي خسر ته قرانکريم هغه همدار ⇐

يقينا هغه به هرومرو دخسر په وړاندی څوک چي له نوموړي سره په بد ډول چلندکوي قهر . راوړي 
الکن هغه ددي جراءت نشي کوالي چي دا احساسات . او غصه منځته راځي او پرمختګ کوي 

 . څرګند کړي 
 .دخيال له الري دهغي خسر به مړشي :  په شکل دا قهر او غصه څرګندوي   projectionيان د پير ⇐

 
 : وړکټ نو دا چي ده مهمه

 ليونتو د وروګو سره  projection د دناروغ يکهړا منطقي ينيځ چي شو کواليږ مون چي چيري کي قضيه پدي
 ) يړک مقايسه سره والي ورته داعراضو( نده عالمه ب

 
 

 : يانو پوري مربوطئ رواني ګډوډي پير

 :دری نوعه د پيريانو پوری مربوطی ګډوډی شته دی •

۱   (Dschinns –stricken     :  دپيريانوسره نيغ په نيغه اړيکه دضعف او فلج سبب کيږي 
 دپيريانو دسيوري الندي راتلل )  ۲
 دپيريانو داخليدل وجودته)  ۳

  :تونزو سره اړيکه لري دپيريانو دسيوري الندي راتلل دالندي س •

 دماشومانو دوامداره نارامي او ژړا )  ۱
 دکړو وړو بدلون )  ۲
 فزيکي ناروغي لکه دمهبل څخه وينه بهيدل )  ۳
 بي له کومه دليله تکراري ناوړه چلند )  ۴

 دمشوري سره اړيکه ياتړاو

 ايځيو په يي يا نشي هداغدار يږيځورنځستون رواني لهی چ وکڅ هغه چي دهړو تښارز د يرهډدا يړلوم •
 خطرناکه سره دپيريانو تماس ددوي چي کهځدا يا دي شرم لپاره دکورني داددوي چي کهی ځنش بندي کي
 .  دي

 . ځی مخ په هی ښک صورت پهړدمالت خهی څدکورن اودهغهی کونک مراجعه اوله ددرک پروسه درغيدو •

 
 : له نظره کيدل

 يريډ لپاره دنورو او لري پايلي يرخطرناکهډ ولښخ وګدستر خلکو ونځيد چي ده عقيده داسي يانظر وهل وګدستر
 .   دي مضري
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ډيري وخت دغه کتنه له قصده او غرض څخه نه وي خو دخلکو جادوګري سترګي دي چي دنورو لپاره بد  •

 .مرغي را وړي 
 . په عمده ډول داداسي فکر وي چي دکيني او نيت بدي سره تړاو لري  •
شي چي غټان، ماشومان ،ژوي ، او کورونو ته ضرر و رسوي الکن ډيري وړو  نظربازي سترګي کوالي •

پدي . او کوچنيانو ته ضرررسوي ځکه چي دوي ستايل کيږي اکثره د پخوانيو بي اوالده ښځو په وسيله 
 . وجه دادبدمرغي سبب کيږي او سترګي يي وهي 

توقع ناروغي اکثر د سترګو وهلو سره دموټر ټکر ياغيري واضح فاجعه ، لکه دديوال ويجاړيدل ، غيري م •
 . تړاو لري 

 :دسترګو وهلو په مقابل کښي ژغورل  •
لوګي د شخص شاوخواته حرکت کوي د هغه چا په ): ماڼو سپيلني (دځينو وچو موادولوګي کول  ⇐

شاوخواکي چي کيداي شي چي دسترګو وهلو په اثر اغيزمن شي ، چي په عيني وخت کي ځيني 
 .  م وايي شعرونه او نظمونه ه

 .  مالصاحبان دقرانکريم تالوت کوي  ⇐
 .ځيني دم درود کوي  ⇐

 
 :سيوري کيدل

  
 .  کوي داللت يامعني اغيزو منفي په او وي فال بد يو تل کيدل سيوري

 داتصادفا ګمان کيږي چي مثبت وي  •
 :دلته په افغانستان کي دري شکله دسيوري شته دي  •

 : پاک سيوري ) ۱

په هغه چاچي وشي هغه به دښه او عالي ژوند خاوند شي اوپه ژوند کي به  پاک سيوري باور کيږي ⇐
 . ښه اخالق اونصيب  ولري 

 .دعامو خلکو په عقيده به داسي يوپرهيزګار شخص دسيوري الندي ژوند کوي  ⇐
دغه ډول شخص . نور بيا وايي دغه ښايسته شخص به دهغي ياهغه دپالر دسيوري الندي وده کوي  ⇐

 . چي مثبت وي  سيوري ګمان کيږي
 .دايو تشويش ياهڅونه ده چي ترڅو د پرهيزګاره خلکو سره يوځاي شي  ⇐

  :چټله يا ناپاکه سيوري  )  ۲

ناپاکه سيوري دروحاني سيوروسره تړاو لري يا اټکل کيږي چي کوالي شي ووايو چي خلک اغيز  ⇐
 .من کړي او په بدنامي منجر شي 

ي کور څخه ليدنه وکړي چيري چي يونوي کوچني دبيلګي په ډول که يو بد اخالقه شخص دداس ⇐
زيږيدلي وي نودا کوچني به وروسته فزيکي اورواني ستونزي پيداکړي چي بياوروسته خلک وايي 

 . چي پدي کوچني ناپاک سيوري شوي دي 

 ) . دپيريانو په اړه چپټر وګوري ( دپيريانو سيوري ) ۳
 
 
 

 : دمشاوري سره تړاو 
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 .  نيسو ولډ جدي هپ عقايد دغه يقيناږ مون •
 السه له توان خپل کس دغه چي شو متوجه پاملرنه يرهډ په چي لرو ايتړا هګهمدارنږ مون ولډ بل په بلکي •

 .   يړوک اغيزه کي ژوند په ددوي او ايړک ونشي هڅ سره انځ يا دهغي چه يړورک ندي
 وجه په دوهلو وګردست چه يړوک احساس اوناتواني احساس وسي دبي يوکس کله چي دي وخت هغه خطر •

 يا حاالت شي کيداي چي ورکوي حواله عقايدو روګ جادو په ولړ ډبشپ يوپه ، يړک بدل هڅ چي يږتواني نه
 .  يړک تر بد نورهم شيان

 
 :ډول ډول نورعقايد 

 : دښځو په اړه  •
 جينکي اوښځي بايد لومړي دمور اوپالر بيا د مشر ورور او بيا دنورو ورونو پيروي وکړي  ⇐
 عيفي دي او ددي توان نه لري چي په ځان پام وکړي ښځي ض ⇐
 .  ښځي دسړيو سره مساوي ندي  ⇐
 ښځي دځان سره پدي عقيده دي چي دوي مساوي ندي ⇐
 دښځولپاره دضعيفي نښه دهغه حيض دي ⇐

 : دسړيو په اړه  •
 نارينه نه ژاړی  ⇐

 
 

 خپل اوستاسي ستا چي کوم ، يړک معلوم عقايد مختلف سره احتياط يرډ په يړلوم يړوک مهرباني:  دنده يا ر کا
 .  ياست شوي مخ ورسره خپله تاسي چي کي اڼر په عقايدو ددغه يا دي عقايد

  ؟ کوي اغيزمن ژوند ستاسي چي کوم شته عقايد داسي نور دلته ايا
 
 

 : دوديزي تداوي
 

 په پيريانو د  هغه ، دي هم طبيبان دوي هګهمدارن چي دي مقامات هغه ماليان.  دي ماليان اکثر ن طبيبا دوديزه
 بياعملی اوروي يځستون يړلوم هغه.  اچوي نظر هکله په توانونو مثبت او منفي د او خطراتو وټپ د کي يړن

 . کوي

 لکه څنګه چي خلک په دوي عقيده لري ، هغه ددي توان لري چي دکس خپل د جوړيدو قوه تحريک کړي  •
 : دلته يوڅوبيلګي لرو  •

 .د ايروڅخه درمل جوړوي  يوڅه مواد سوزوي او دهغي ⇐
 په کاغذ ليکنه کوي او تري تعويز جوړوي او په غاړه کي ور اچوي ⇐
 په کاغذ ليکنه کوي او په اوبو کي اچوي او دا پري څښي ⇐
 په کاغذ ليکنه کوي او دژبي الندي يي کيږدي ⇐
 پرهيز ول ⇐
دا دوه السونو مال مرغان لري ، هغه چکچکي وهي او مرغان الوځوي بيا هغه وايي وګوره :  قصي  ⇐

 .ړتيا  لري چي اغيزه وکړي اته 
 خپل کمربند راخلي او وهي چي پيريان مړه کړي ⇐
مال ناروغ دکټ دپاسه اچوي ،هغه سترګي پټوي او پيريانو ته وايي چي : د پيريانو سره خبري کوي  ⇐

کړم ،  راشي نوبياهغه پيريانو سره خبري کوي او وايي که داسړي مو نور پرينښودو زه به تاسي مړه
 .ناروغ را اوچتيږي او ښه کيږي 

 پياز په غاړه کي ور اچوي ⇐
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 تور تيل راخلي او په کمه اندازه يي ناروغ ته سهار او ماښام  ور کوي ⇐
مال د اوسپني يوه ميله راخلي او په اور کي کيږدي او شخص پري سوزوي او بياورته کاغذ او تو  ⇐

 .رتيل ورکوي چي پدي زخم يي کيږدي 
مال يوه هګي راخلي او په هغه باندي يو څه سحر اميزه الفاظ وايي او په ناروغ : لي جنسي ضعيفوا ⇐

 .خوروي 

 په او ووايي  ياست شوي مخ ورسره تاسي چي هکله په تداويانو دوديزو د ته هريوبل يړوک مهرباني:  کار يا دنده
 .  وي طريقوشاهد داسيد يا ، يړک ورزياتي ياست شوي مخ ورسره تاسي چي طريقي هڅيو کي لست پورته
 

 :دمشاوري لپاره اړيکه 
 لري ه عقيد کلکه پدي ناروغ چي کهځ، توانمندوي توان او قوت يدوړدجو خپل ناروغ د کارونه عملي دغه ينيځ 

 . کوي کار بيا دا نو يځرا ته الس اعتماد انځ په دوباره او
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