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 ټولګه ستندردد رواني روغتيا 

 په لمړنيو روغتيايی مراقبتونو کی لپاره د قابلو او نرسانو
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 هزسري
مشاورينو، دټولنيزوروغتيا دډيری خوشحالی څای ده چی دروانی روغتيا په هکله يوښه الرښود د ډاکټرانو، روانی ټولنيزو

لپاره دروانی ټولنيزوخدماتودوړاندی کولولپاره دروانی  بلو، اوټولنيزوروغتيايی کارکونکوناظرينو، نرسانو، قا
 . ټولنيزومداخلو په ګډون په بيالبيلوسطحوکی وړاندی کيږی

ه اوډاکټرسعيدعظيمی په تخنيکی دزدکړی داالرښود دروانی روغتيادکاری ډلی چی د ډاکټرعاليه ابراهيم زی په مشرتاب
 .کال په منی کی سرته ورسيده ۱۳۸۸مرسته اوميرمن انګه مسمهال فنی مشاوريی په ډيروهڅود

ستان کی دروغتيا دبرخی مسوله ده او چی په افغان ديادونی وړده چی داالرښود ددريو ورکشاپونو په لړ کی دميرمن سارا
 .وځلی کتنی ترتيب اووژباړل شوی دیداروپای ټولنی په مالی مرسته وروسته له څ

ارامه  دی الرښود داده چی په دوای درملنی سربيره دروانی ټولنيزی مشوری دمداخلو،داړيکوټينګونی، يوه ښه خاصه د
ټولنيزوفشارونودراکمولولپاره اهتمامات پکی شته چی له لومړنی روغتيايی کارکونکوسره مرسته کوی تر څو  روانیکولواو

ره چی روانی ټولنيزی ستونځی اوګډوډی لری لومړنی مرستی په خپل نژدی روغتايی مرکزکی ترسره له هغو خلکوس
اوله مراجعينوسره دڅرنګه دمخامخ کيدلووړتياوی  تشخيص، له عملی پلوه پدی الرښودکی ډير په کلينيکی تظاهراتو، .کړی

 .څرګندی شوی اوددغو وګړودحقوقو ساتنه پکی ځای شوی ده

ډير وګړی زمونږپه ټولنه کی له روانی ټولنيزوستونځواوروانی ګډوديو څخه رنځ وړی  ٪۵۰دوی چی تر څيړنی دا څرګن
دی ټولو وګړولپاره په پوره ډول روغتيايی خدمات شتون نلری اوشته خدمات هم ټول په درملووالړ دی چی لوړی  د.

زی روغتياپه برخه کی اودمشوری دالرو دپلی ټولني روانیدروغتيايی کارکونکو، تعليم ورکونه د  .پانګی ته اړتيا لری
کيدلوسره پردی سربيره چی ددرملوکارول به راټيټ کړی دوقايی په مرسته به دناروغيو له مزمن کيدلواوروانی 
معلوليتونو،بستری کيدلودلوړوپانګوچی اړين ندی دليد وړکموالی پکی راولی همداشان په وخت سره تشخيص اوژرښه 

 .شی چی خلک خپلی ټولنيزی وړتياوی وساتی اوله السه يی ورنکړی دی سبب  کيدنه په د

کال کی،روانی روغتيا يو له لومړی توبونوڅخه وټاکه اوهغه ته يی دهيواد دبنسټيزو خدماتو په  ۲۰۰۳دروغتيا وزارت په 
ړی ګام کی ی يی هغه په لومکال ک ۲۰۰۵اوپه  چی روغتيايی خدمات په کلو په لړکی لری، مجموعه کی ګډون ورکړ،

په هغه پسی روانی روغتيا دروغتونونودروغتيايی خدماتوپه برخه کی ګډون ومونده چی همداسی يوه الرښود ته په  ،راوسته
 .واليتی اوساحوی روغتونونوکی اړتيا شته

برخی له اودروانی روغتيا د تخنيکی ) غيردولتی موسساتو دعامی روغتيادکارکونکو،(زه له ټولودروانی روغتيا دکاری ډلو
مرستی چی ددمجموعی په جوړولواوژباړلوکی ونډه اخيستی وه مننه کوم اوداروپای ټولنی څخه چی ددغی مجموعی په 

 .جوړونه کی له پيل څخه خپله ونډه درلوده ډيره مننه کومه اوکورودانی ورته وايم

څخه ډيره او ښه ګټه پورته کړی نکی دزدکړوپه لړکی لدی الرښودوپه پای کی پدی هيله يم چی بسټيزروغتيايی کارکو
                                  .                                اودروانی ټولنيزو ستونځواوګډوډيوڅخه دمخنيوی په برخه کی ورڅخه ګټه واخلی

 په درناوی

 »دليل« ډاکټر ثريا 

 وزيره نه اودعامی روغتيا دوزارت سرپرستدپاليسی اوپالن معي
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 ندوينهوړا

ډير دخوشحالی څای ده چی نن ما دا فرصت تر السه کړ چی ديوه ډير معتبراوتخنيکی سند په هکله څوټکی له خپل پلو 
 .ليکموپه لومړيوپاڼوکی  دی کتاب د خخه

دا ټولوته څرګنده ده چی زمونږهيواد دڅلورولسيزو جګړواوتاوتريخوالی څخه وروسته خپلی ټولی زيرمی په بيال بيلو 
لکه روغتيا اوپه تيره بيا روانی روغتيا چی ترجګړو مخکی يی هم لږزيرمی په الس کی درلودی  اوحتی دهيواد ی ،کبرخو

دافغانيستان داسالمی جمهوری درامنځ ته  .هم ګډون ندرلود له السه ورکړی دیدروغتيا دوړاندی کونی په سيستم که يی 
اليسی په بنسټ په خپلوزيربنای جوړښت الس پوری کړچی کيدنی اودنوروتحوالتوسره دروغتيا سکټورهم دحکومت دپ

غريبواولری  دبسټيزوخدماتومجموعه يودی ارزښتمنوالسته راوړنوڅخه چی دخدمت وړاندی کونه خوار،
پرتوخلکواوسيموته ده ګڼل کيږی چی روانی روغتيا په لومړی سر کی په هغه کی شامله نوه او ډير ژردعامی روغتيا 

اوبيا ددغو مشرانو په  دی بنسټيزو خدماتو برخه شوه، وپه ورستنيوکلونوکی روانی روغتيا ددمشرانوپه تکل اوهڅ
اللهاندوهڅوسره دا برخه دروغتيا په لومړی توبونوکی ګډون ترالسه کړ ،په هغه وخت کی دا هر څه تر سره شوه خودا 

دا په  .اتو کی ګدون ومومی اوعملی شیاړينه وه چی روانی روغتيا لکه نور دروغتيا برخی دروغتيايی مرکزونوپه خدم
لومړی سر کی دروانی روغتيا دډيپارټمنټ لپاره ډير ستونځمن کار وه چی په ټول هيواد اوپه ټولو روغتيايی مراکزوکی دا 

دی تر څنګ دروانی روغتيا آمريت يواځی په درملواودرملنی قناعت ونکړاوډيره هڅی  کار په يوواری تر سره کړی ،د
چی په ډيری خوښی سره دډيپارټمنټ دنه  .لنيزی ستونځی هم پدی کی راونغاړیانی ټووکړه چی رو

 ستړيکيدونکوهڅواودعامی روغتيا دوزارت دمشرتابه اونورومرستندويوموسسوپه تيره بيا داروپای ټولنی په مالتړسره د
مشوری پکی دی پدی ګڼه  دی جوګه شوه ترڅودروانی ټولنيزی مشوری پروسی چی لومړنی اوپرمختللی روانی ټولتيزی

کی ونغاړو،اودهمدی تصميم اوهڅه په بنسټ دروانی روغتيا ډيپارټمنټ دااړينه وبلله چی تر څودټولوروغتيايی مراقبتونه 
چی په بنسټيزو سطحوکی تطبيقونکوموسساتو له بيال بيلو زيرموڅخه کار اخيسته يوواحد سيستم جوړکړی تر څو ټول 

کی زدکړی ورکړی شی،اوزمونږدهيواد بنسټيزی او دپام وړاړتياوی اودخلکوستونځی پکی روغتيای کارکونکوته په دی 
راونغښتل شی اوپه پايله کی په د بحثونواو په کاری اوتخنيکی  ډلوکی تر ارزونووروسته دا چی په کومه سطحه چاته کوم 

ارواپوهان،دټولنی روغتيای نظاره  قابلی، ،په بيالبيلو سطحو کی لکه ډاکټراندی لپاره اړينه وه چی  خدمات وړاندی شی د
 .نکی لپاره ترتيب شی واوټولنيز روغتيايی کارکو نکی،وکو

بخته دروانی روغتيا ډيپارټمنټ دتخنيکی ډلی په مرسته اودميرمن اينګه مسمهال تخنيکی مشاوره دروانی  نيکهله ډيره 
ارا چی تل يو خاص زړه سوی دافغانستان دخلکولپاره روغتيا دډيپارټمنټ لپاره اوداروپايی ټولنی چی په سرکی ميرمن س

لری وروسته له دريو ورکشاپونواوډيروزحمتونودکاری ډلی غړودالرښونی تدريسی کتاب لکه څنګه چی ښای په الس کی 
لری اوپدی توګه يی وکړی شو تر څودټولوتطبيقونکوموسسوتر منځ يوغږی راولی چی زماددری کلنی دندی چی د روانی 

 .په برخه کی تر سره کومه ښه الس ته راوړنه ده روغتيا 

دی رسالی په جوړونه کی زحمتونه ايستی دی اودای ديوه بنيادی کار په  غواړم چی لدی الری له ټولو هغو غړوچی د
حيث دروانی روغتيا امريت اودروانی روغتيا دخدماتوپه وړاندی کونه کی په هيواد کی بنسټ کيښود او دروغتيادشبکې 

(HealthNet TPO) له موسسی څخه چی په پښتو ژباړه  اوتبع کی ډيری هڅی کړی دی مننه اوکورودانی ورته ووايم. 

 په درناوی

 »ابراهيم زی« ډاکټر عاليه 

 دروانی روغتيا اودمخدروتوکودغوښتنی کمښت دبرخی آمره
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 : په مسلکي ټولګه کې الندي موضوعات شامل دي

 تيا مقدمهکې د رواني روغ BPHSپه  
 روانی روغتيا 
 او د افرادو ترمنځ اړيکې او وضعيتونه  -اجتماعی -په افغانستان کې فرهنګی 
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 د روانی روغتيا په اړوند وړاندوينه

 د روغتيايی خدماتو په بنسټيزه مجموعه کی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 د عامې روغتيا د وزارت د رواني روغتيا رياست

 ۲۰۰۸ډله  کابل 
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 ۲۰۰۸ډله  کابل 

کال په منی کې د افغانستان د اسالمي جمهوريت د عامی روغتيا د وزارت د روانی روغتيا د رئيسې آغلې ډاکټر عاليې تر   ۲۰۰۸د 
الندې غړي د درې کاری ګروپونو لپاره سره کښيناستل او په ګډه يی د دې روزنيز الرښود   ۲۰۰۸ –مشری الندې د کابل ـ ګروپ 

 . حتوياتو کار وکړ  ترڅو د بی پی اچ اس په محتوياتو کی د روانی اجتماعی خدماتو د يو ځای کيدو مالتړ وکړيکتاب په م

 : غړي

 )MoPH(ډاکټر عاليه ابراهيم زۍ، 

 )MoPH/EU(ډاکټر سيد 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(کيرسی جوکيال 

 )MoPH/EU( لمهميس هانګ

 )WHO(ډاکټر صفی هللا نديب 

 )medica mondial(سوزنه پاکلر 

 )HOSA(ديس ډاکټر فرشته ق

 )mediac mondial(حميرا  رسول 

 )HOSA(م لبد سيحوعبدالډاکټر 

 )MoPH(ډاکټر بشيراحمد سروری 

 )HealthNet TPO(ل خيټر وينټيوډاکټر پ

 )(WLFمريم زرمتۍ 

 

 د ډاکټر سيد عظيمی :ټولګې مسؤلد 

  او انګه مسمهلل خپيټر وينټيوداکتر آيرس جوردی، داکتر : کوونکی مرسته
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 کی BPHSپه ټولګه يا ندنه په بنسټيزه روغتيايی خدمتونو ژروانی روغتيا پي د
I. ديشال:  

٪  څخه ډير خلک کيدلی شی ديو 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 دافغانی ټولنې په . ی روانی ستو نځی څخه رنځ يوسی

سی حال کی چی دروانی ناروغيو دمتخصيصينو په نشتون کی ګرانه ده چې دخلکو لپاره تخصصی په دا. اوږو پيټی ګرځی
 . خدمات وړاندی شی

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

زل شی، دوی کولی وکه چيرته دلمړنيو څارنو روغتيايئ کارکوونکی ور.  ډير محدود دیکی   PHCروغتيايی پاملرنه يا 
ه مخه ډير په رواني ناروغيو اخته کسان ، لمړنيو روغتيايئ مراقبتونوت. شی چې ډيرو اخته کسانو ته خدمات وړاندی کړی

 .کوی

کی،  PHCدی لپاره چي دروانی روغتيايئ خدماتو اړتياوته مو دهيواد په سطحه ځواب ويلی وی په ځانګړی ډول په  د
دادغام پروسه لمړی ځل په ننګرهارکی .شوه جوړهکی  PHCکال کی دروانی روغتيا دادغام په  ۲۰۰۴يوه ستراتيژی په 

 .پيل شوه اووروسته نورو والياتوته وغځيدله

 :کچهکی د نړی په   PHCغتيا دادغام په اړه په وځينی حقايق دروانی ر

 . په روانی ناروغيو يا په نشَه تو کو اخته کيدايشی وګړی٪ عام ۳۰هرکال  •
 .ر سره مشوره نه کویټډاکله  وکړودی  د ۱/۳ •
 .روانی ستونځی ولری کيدلی شی٪ دهغه ناروغانو چي لمړنيو روغتيايئ مراقبتونوته راځی ۳۰ •
 .ږیي٪ يئ په لمړنيو روغتيايئ مراقبتونو کی تشخيص ک۵۰ •
 .اکثره يئ بستر ته اړتيا نلری •
 .٪ بسترته اړتيا لری۰.۵صرف  •

 
 :لرو) مجموعی(دافغا نستان په سطحه دروغتيايئ خدماتو دعرضه لپاره دوه روغتيايئ ټولګی يا 

دروغتونونو دوهمه او دريمه سطحه  چی په نوموړی کی) EPHS: (وغتيايئ خدماتو ټولګه دروغتونونو لپارهر د .1
 .خدمات شته دی د روانی روغتيا په ګډون

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

0UBد )BPHS (هد ولی ډالند په برخه ايروغتی ن روا د : 
 ونه ه و عامه پوهدروانی روغتيا په اړه تعليمات ا •
 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  •
 ذهنی ورسته پاتی والی په ګډون   ی د دماشومتوب ددوری روانی ناروغ •
 ميرګی •
 ځان خوګونه او ځان وژنه •
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 بيا رغونه دټولنی په سطحه •
 دبستردننه درملنه •
 نګيرټوڅارنه او ماني •
 نظارت •
 ورکونه راپور •

 
II .ټولنيز ی ستونځی روانی: 

. لری چي د غمجنو پيښو سبب کيږی ،ټولنيز، انفرادی،او يا په چاپيلایر پوری اړه روانیټولنيز فشارونه معمو الُ په  روانی
دخلکوترمنځ ستونځی، . ديو کس روغتيا پدی پوری اړه لری چي څنګه په بری سره دروزکار دمسلو په وړاندی عمل کوی

هر يو بدلون په ژوندکی که کوچنی يا لوی وی . فشار اسباب يا پايلی کيدلی شی روانیعوامل د روانیکورنی، ټولنيز،
دبيلګی په ډول واده کول او ماشوم . کی کارکولی شی، حتی دهغو په ګډون چي دخوښی سبب کيږی فشار په برخه روانید

 .ټيټ مالی ټولنيز حالت روانی ناروغيوته الره جوړوی. زيږول او داسی نور
 

 : ټولنيز ی ستونځی روانیعامی 

 کورنی شخړی •
 بی روزګاری •
 ددندی له السه ورکول •
 امنيتی ستو نځی •
 مالی ستونځې •
 تونهمخالف •
 بيکوری •
 .ژوند تهديدوونکی پيښی •
 له ټاټوبی لری کيدنه •

 
ګډوډی په ورځنيو کارونه  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 عادی ډول پرمخک  وپه ډير. اغيزه کولی شی
 .يوسی خو په ځينی حاالتو کی تکراريږی او دوامداره کيږی

هغه څوک چي دستونځی ره. شی یاټولنيز ی ستونځی دروانی ناروغی برخه کيدشی يا دناروغی دپيل سبب کيد روانی
دروانی  ټولنيزفشارونه روانی. ټولنيزو ستونځو اغيزی کمی کړی روانیسره دمقا بلی وړتياوی زده کړی کولی شی د 

په پيل اوپرمختګ کی دپام وړ رول  depression او   ,schizophrenia, anxiety disorders لکهوغيو نار
بيو کولی شی نا خوالی، يا تبعيضی تجربی  بټولنيزو فشارونو سره مخ کيدل لکه د ژوند پيښی، دماشومتو روانید .لری

فعاليتونه ) اقدامات(ټولنيز روانیمدی بنسټ په ه. دبيا مخامخ کيدلوپه وړاندی ډير کړی غبرګون اوسلوکی لوژيکی
 .ټولنيزه روغتيا کی مرسته کوی روانیاومشوری هغه ښی وسيلی او الری چاری دی چی روانی روغتيا او 

 
 :په افغانی ټولنه  کی دستو نځی سره دمبارزی الری چاری

 دقران شريف تالوت •
 لمونځ کول •
 ولغړو سره خبر ی کول او شريک لهملګرو او دکورله  •
 طبی مرسته ترالسه کول •
 ښه ګټه •
 بشری مرستی ترالسه کول •
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 ښه ژوند  •
 دمال صاحبانو يا ميا صاحبانو کتل •

III. 1Bترمنځ اړيکی )جسم( د روان او ځان : 
ديو بل سره ډير څه .او روان سره جال دی، خو په واقعيت کی ديوی سکی دو خواوی دی) جسم(خلک فکر کوی چی ځان

هغه له جال فکر کوو،خو دد مطلب دا ندی چي کدوی په ه ندوی، ځکه چي مونږ دشريکوی خو مونږته جالمخونه څرګ
که يو متاثره وی، هغه بل هم په هر . روان اغيزه کوی او ځينی وخت ځان په ) جسم(کله روان په ځان. دی خپلواکه

فشار او دزړه  وانیرورته پيداشی او مثال د خوږسر ی شی داکيدمثالً که څوک غمجن وی .صورت څه نا څه متاثره کوی
 .حملوترمنځ يو منفی اړيکه شته د

 مداخالت) 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،
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2Bروانی ناروغی 
دسالمتی هغه حالت ده چي کس خپلئ وړتياوی وپيژنی، دژوند : رو انی روغتيا داسی تعريفوی ړيواله ادارهندروغتيا 

 .ګټور کار وکولی شئ او په ټو لنه کی فعاله ونډه ولری.پيداکړی یچار یستونځو ته الر

 :هغه وخت يو کس ته په روانی ډول نورمال ويلی شو چئ

 چي کس خپلئ وړتياوی وپيژنی •
 چاری پيداکړی شی دژوند ستونځو ته الره •
 ګټور کار وکولی شئ •
 ټو لنه کی فعاله برخه ولری •

 

 :روانی روغتيا دوه اړخه لری

مثبته روانی روغتيا چي کس خپل چاپيلایر وپيژنی، احساس يی کړی، ځان ورسره عيار کړی او که اړتيا وی هغه  .1
 .فکر وکړی اوديوبل سره مفاهمه وکړی. بدل کړی

 .   ناروغتيا چی دروانی ناروغيو، نښو او له ستونځو سره سرو کار لری منفی روانی روغتيا يا روانی .2

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

 :اړين دی ترمنځ توپير کولو لپاره الندی ټکی وړونورمالو او غير نورمالو کړو د

کولی شی ضرررسونکی وی روانی حالت په .هره ستونځه چي دڅواونيو څخه ډير دوام وکړی:موده •
 .بيالبيلوموقيعتونوکی معاينه کړی

 .دمزاج او کړو  وړو دنورمالوبدلونونو له السه ورکول :دتلپاتی نښو او نښانو وخامت او دوام •
 .ر او په تفريحی فعاليتونوکی ونډهپه ښوونځی، دنده، خپل منځی اړيکی ، کو :دنښواغيزی •

غيرنورمال کړه وړه دروانی ستونځو برخه جوړوی چي په بيال بيلو ډولونو ځان څرګندوی اوداغيزمنی 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 •
 .فشار يا لو ړځان خوږونکی خطر، مړينه او يا يو اړينه له السه ورکونه لکه خپلواکی روانیدوامداره او د  •
 .هرټول نه غوښتونکی ځوابونوسره په هر حالت کی مخامخ کيدل دوديزد •
فشارونو، غصی، کورنی مسّو ليتونو، ورځنی  روانیدی مطلب دادی چی هر څوک چي روانی ناروغی لری هغوی د د

 .و، دښوونځی سره د ميشتوستونځو په وړاندی ستو نځی لریکارون

دوايی او غير دوايی درملنی  د ناروغيو په . ندل شويدهژد دوديزو عقا يدو له کبله په افغانی ټولنه کی روانی روغتيا لږ پي
يږی، چی يوه ټولنيز مسايل روانی ناروغی ګڼل او درمل دهغو يواځينی درملنه ګڼل ک روانی. درملنه کی مرسته کوی

دا عقا يد خلک دهغه اغيزه کوونکو په هکله د فکر کولو څخه منع کو چي دويی په ژونډ، . ستونزی زيږوونکی نظريه ده
او خلک . ټولنيزو ستونځو سبب کيږی روانیخپلو افکارو، احساساتو،کړو وړکی لرلی شی او هغه د روانی ستو نځو او 

 .مرسته کوی او هم مو جودی دی منع کویدنورو غير دوايی الرو چارو څخه چي هم 



 
21 

 

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

 .وسيږیبيداره ا

I. روانی ناروغيو الملونه د: 
 :دروانی ناروغيو خطری فکتورونه په لويانو کی 

 :بيولوژيکی فکتورونه 

 ارثی •
 انتانی ناروغی سختیدواملرونکی او •
 خوارځواکی •
 دمغز و زخمونه او ضربه •
 دزيږيدنی نه مخکی آفات او ضربی •
 مخدرات او الکول •
 يندوکراين اختالالتءميتابوليکی او  •

 

 :نيز فکتورونهټول روانی

 دتعامل کولو دمهارتونو کموالی •
 ټيټ عزت دنفس  •
 ترضيضی تجربی •
 په ژوند کی توپيرونه •
 دماشومتوب تجربی •

 

 :ټو لنيز فکتورونه

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

 .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 •
غه کی له حد نه ډير فزيکی فعاليتونه شتون ولری اود پام کولو له ستو ډيرزيات فعاليت داسی يو حالت دی چي په ه •

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

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

ډيری فعاليتونه په بشپړه توګه لمنځه ځی لکه خوراک کول،  catatoniaاو په شديد شکل کی لکه . ليدل کيږی
 .ګرځيدل، تاويدل او داسی نور
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• Akathisia نارامی ده چي د  سختهantipsychotics له کبله راپيداکيږی عمالدرملوداست. 
• Tics سترګی رپول، او داسی نور. غير نورمال غير ارادی حرکات دی لکه 
• Dystonia دسايکوسيز ضد درملو شديد جانبی عوارض دی چي معموالً ددرملني په پيل کی ډير ويرونکی وی .

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

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

 .و الس وهلو، بيا بيا لمونځ کولو څخهتکرارولو ، ترتيبولو، بيابيا لمس کولوا
 

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

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

 
 :په افکاروکی بدلونونه .3

 .نه ویيوه غلطه عقيده ده چی  کوم بنسټ نلری او دکورنور غړی او ملګری ورسره موافق : هذيان •

 : پدی ډول دی عام هذيانات 

o ضرر ور ورسوی    کس ځانته تهديد احسا سوی لکه داسی چي څوکئ څاری يا غواړی چي :څارل او ځورونه
 .لکه په زهر ورکولو يا جادو اوداسی نورو

o بحث الندی نيول کيږی حتی ديوه بشپړ نا پيژندل شوی لخواترکس : رجوع 
o چی کولی شی له نورو سره مرسته ی او فکرکوی چي ځانګړی قدرت لریکس ځان ډيرمهم ګڼ: ځان ستر ښوونه،

 لکه ولسمشر ته صال کار کيدل وکړی،
o مغزوڅخه     له خوادمعلوماتوبهرکيدنه دهغهاوتسخيريدل يا دکمپيوټراوپرديو  رولټکن مرسته دپيريانوپه. 

له ککړيدلو : دوسواس څو بيلګی. يږیمتکرر، ثابت، نابللی افکار يا تصاوير دی چی د شديدی ويری سبب ک :وسوسه •
، او ه توګه نه تر سره کيږیدی ويره چي يو کار به سم د ويره، دخوږيدلو ويره، ډيرشک،دنظم او ترتيب تشويش،

 .داسی نور

 :کی بدلون په حواسو يا درک .4

 .وځيزونودرک کول چی بهرنی شتون نلری،دپنځګونوحواسوله الریلاغيرنورمد  :)hallucination( برسام •

o او داسی نور ز، پسيدل،د موټر اواز،دخلکو خبریداوريدلو غلط احساس دغږ اوريدلو لکه ب:  يدلو برسامراو. 
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، يا دبريښنا : لپاسه لکه چي په وجودکی يا په وجود وڅخهط احساس د پروسی يا پيښوغل

 .جريان په السونو او پښو کی
o Tactile : دشيانوګردځيدل                 غلط احساس يا درک د لمس کيدلو يا په ځان له پاسه يا ترپوستکی الندی. 
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• Depersonalization :دا حالت په . ي د کس غړی، احساسات په خپل کنترول کی نه ویداسی احساس کول ج

 .او داسی نور سايکوزناروغيو کی ليدل کيږی لکه ژور خپکان، ويره، ميرګی،  روانیروانی او 

• Derealization : داسی احساسول چي دکس خپل نږدی چاپيلایر ورته غير واقعی ښکاريږی، لکه چي خوب وينی
 .ا حالت په نشه کی پيښيږید.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 اوداسی نور:عاطفه •
 )لکه څرګنديدنه له حالت سره يوشانی توب نلرل( اطفه خپګان، ويره، نابرابره ع: له هعاطفه عبارت د هغير نورمال •
 .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 •
 .دغبرګون نه ښودل دتنبه په وړاندی:  ون په بيداری کیبدل •

 
 :په درکی دندوکی بدلون .6

دپام ساتنی ستونځی په . په يوه روان عمل چي دمعلو ماتو دساتنی سبب شی ويل کيږی  هدنظر يا پام ساتن: پام ساتنه  •
 .مرضی ويره او ژور خپګان کی ليدلی کيږی

له هيرجنتوب يا امنيزيا  هغير نورمال حافظه عبارت د. لو پروسی ته وايیدمعلوماتو ساتلو او په ياد راوړ: حافظه  •
amnesia  چي کس مهم معلومات په ياد راوړلی نشی لکه پهdissociation چی )انحراف ديوه شی نه بل ته( کی

 .دحيرانتيا داحالت په مانيا کی ليدل کيږی
داسی يو حالت دی چي  Disorientation. ه ويل کيږیدوخت، ځای،ځان او خلکو پيژندلو ت: خواه يا جهت پيژند نه  •

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

 :په بيداری کی بدلون .7

. يیبيداره اوسيدل په دی معنی ده چي کس ويښ دی او دخپل چاپلایر سره په اړيکه کی دی او تنبيهاتو ته عادی ځواب وا 
 dissociation ،Stuporنا ځوابی داسی يوحالت دی چي کس نشی کولی تنبيهاتوته په عادی ډول ځواب ووايی لکه په 

کوما داسی يوحالت دی چي شديدی تنبه ته هم .داسی يو حالت دی چي کس ليږ تنبه ته ځواب وايی لکه په شديد ديپريشن کی
 .ځواب نوايی

 : په خوب کی بدلون .8

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

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

o چی ډير په ژور خپګان کی ليدله کيږی: سحاروختی پا څيدل 
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
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عام . پګان پروړاندی د درملو دکارونی له کبلهبدلون په جنسی کړنوکی د روانی ناروغيو لکه ژور خپګان يا  د خ •
له بله . دی وکیل يدبدلونونه په سړو کی دجنسی غوښتنو کموالی، نقص په  نعوظی فعا ليت او مخکی تروخته انزال ک

 .پلوه په ښځو او نارينه و کی ځانګړی نارواغی شته دی

 :په نشه ً توکيو کی بدلون .10

 .ذکر شويوبدلونونوپه ګډون  ډيربدلونونه پيښيدلی شی د دپورتنيو  •
 :ځانګړی بدلونونه په نشًه توکيو کی په الندی ډول تشريح شوی دی •

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 دی چي دنشی توکيو داستعما ل په پايله کی را منځته کيږی ،او د هوښيارتيا، درک، داسی يو حالت : مسموميت

دګډوډيو اغيزی په . فزيولوژيکو دندو کی ګډوډی را منځته کوی روانیاحساس، عاطفی، کړو وړ او يا نورو 
درملنی  حادو فارمکالوژيکی اوزدکړی شوی ګډوډی چی په نشی توکو پوری اړه لری چی دوخت په تيريدو يا په

انساجو ته پکي تاوان رسيدلی وی اوياهم اختال طات رامنځته  سره لمنځه ځی خوپه استثنعا د هغو حاالتو چي
 .شوی وی 

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

په هغو وخت کی چی نشی توکوته تيره بيا مجبوريت بدله شی اوبهرنيواودننه نښوپه شتون کی ډيری ومومی په 
 .دا حالت دغوښتنی دډيردنی اودنشی توکودلټون څخه پيژندل کيدلی شی.سانه السرسی شتون ولریآپه 

o  زغمل )Tolerance  : (دپرلپسی کارونی له کبله دغوښتنی وړاغيزی کموالی. 
o  نشه پريښودنهWithdrawal  :کی بدلونونوسبب کيږی، کله چی په او در روانیديوی لړی غيرعادی کړووړو، د

وينه يا انساجو کی دتو کو غلظت کميږی په يوکس کی چاچي په دوامداره ډول نشه کړی وی داحالت رامنځته 
 .کيږی
o Dependence ديوه ټولګه درکی، سلوکی او فزيولوژيکی نښو څخه عبارت دی چي کس د : يا اعتياد

 .شته ستونځو سره سره هم نشی ته دوام ورکوی

III .ینام بد )Stigma (یناروغی روان او: 
دژوند لپاره چي روانی  وخلکو او دهغوی دکورني ودهغ دی ، دردوونکی او ورانونکیآستګما او روانی ناروغی واقع

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

 .دوی روانی ستونځه کنترول شی لنی فعاله غړی شی کله چي د

 :ستګما په الندی ډول ښه پيژندلی شو

 له نظره غورځونه •
 وړاندوينه •
 توپيرونه •

دی سبب کيږی چی کس په ټولنه کی ونمنل شی،او  دی کومی چي دهمدارنګه ستګما دی شرم، سپکاوی او نه منلو نښانی 
دځينوروانی ناروغانوتجربی دومره دردونکی دی .د تعصب، او دهغه دی رټلو او منزوی کيدلو سبب له ټولنی څخه کيږی

 ويا دنويچی هغوی دژوند دډيرو اړينوکارونوترسره کونه هم پريږدی ،دبيلګی په توګه ځينی دکار لپاره وړانديز نکوی ،
 . اړيکودجوړونی لپاره هڅه نکوی اودا هر څه دا په ګوته کوی چی دوی دډير شرم اوسر ټيټی احساس کوی
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 :يو څو مهم ګامونه چی له مونږسره دروانی ناروغانو د ستګما په راټيټولوکی مرسته کوی

 دخلکو ترمنځ عامه پوهاوی راپيداکول .1
 علو مات ترالسه کولدروانی نارو غی  اوروانی روغتيا په اړوند م .2
 له خلکوسره په پوره درناوی چلند ترسره کول  .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
دروانی ناروغ پر ځای دروانی ناروغی لرلو لفظ ته ترجيح : وشیپه خلکو باندی له نښی يا داغ لګو لو څخه ډډه  .7

 .ورکړی شی
 ځينی وخت ميډيا روانی ناروغی په غلطه توګه ټولنی ته انځورکوی .8

 

 حقوقی بشر اوی ناروغی روان
په ډيرو ټولنو کی . 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 په توګه ګڼل  هی ناروغی يو ريښتينی طبی مشکل نه ګڼل کيږی حتی ديوروان
دروانی ناروغانو په بشری حقونو تيری دنړی په هره . حتی که درملنه هم ترالسه کوی دنو رو په پرتله ډيره ليږوی. کيږی

دوی . داکسان دبشری حقونو دتيری سره ډيرمخ کيږی. اوپه ټولنوکیدزدکړی پرځايونو، روغتونونو : برخه کی پيښيږی
 .اکثرآ دټو لنی څخه رټل کيږی او هغه کو مه پا ملرنه چي بايد ترالسًه کړی ورته نه ورکوله کيږی

 :دبشری تيريو يو څو عامی بيلګی

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

 :ځينی نوښتونه چي څنګه کولی شو دبشری تيريو مخه ونيسو

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

 

 :روغتيايی کارکوونکی بايد

 غو ی د شان درناوی وکړیڅخه مالتړوکړی او ده خپلواکیدروانی ناروغانو دحقونو ساتنه وکړی اودهغوی د •
 .دروانی ناروغانو لپاره دټولو درملنو بنياد بايد دهغوی آګا هانه رضايت جوړ کړی •
 روانی ناروغان بايد ددرملنی دپالن په جوړلو کی ګډون ولری •
 دروانی ناروغانو کورنی بايد په درملنه کی ګډون ولری •
 .اناتو څخه خبرشیفيصله کوونکی با يد د درملنی له کيفيت،زيرمو اونوروامک •
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 درملنه ويناروغی روان د
هغه خلک چی شديدی روانی ناروغی . ډبری خلک چی روانی ناروغی لری دمسلکی مرستی دترالسه کولو هڅه نه کوی

په عمومی ډول مسلکی مرسته ترالسه کوی، خوځينی وخت، schizophrenia and bipolar disorder :لری لکه
 .ملنه ترالسه کړی ډير وخت نيسیمخکی لدی چی سم تشخيص او در

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

depression دی سره سره هغه  د. د مخکی تروخت مړينی، معيوبيت، ناروغی او وټپی کيدل دیتر ټولو ستر سبب
ستګما او    دټو لنی له پلوه نه منل يا شړل  څوک چي روانی ناروغی لری معمو الّ اضافی تکليفونو سره مل وی لکه

فزيکی ناروغيو پشان وګڼل دروغتيا نړيوال روغتيا يی ګوند په دی تاکيد کوی چی روانی ناروغی هم بايد لکه د . کيدل
 :دروانی ناروغيو دتداوی لپاره دری ډوله درملنی شته دی. شی

  :دوايی درملنه .1

داډول درملنه په افغانستان کی ډيره عامه ده ډاکتران اوناروغان  ورته ترجيح ورکوی ځکه چي دوی محدود معلومات 
درمل دناروغی اعراض کموی .وايی مرسته نشی کولی٪ واقعاتو کی د۵۰دغيردوايی درملنی په هکله لری، کم ترکمه په 

ټو لنيز اسباب چی د نښو دشتون اوپاتی کيدلوسبب کيږی په خپل ځای پاتی کيږی اودرملنه يی  روانیيايی آراموی خو 
درمل بايد په احتياط سره استعمال شی ځکه چي جا نبی عوارض لری او کولی شی چي دناروغ حالت ال . نشی کولی

تقريبا ټول . له بله پلوه ځينی درمل اعتياد پيداکوی. دی سبب کيږی چي ناروغان درمل پريږدی داحا لت د . کړی بخرا
 .درمل بايد اوميندوارو ميرمنوته ورنکړل شی

U عامpsychiatric درمل چې دعامی روغتياوزارت په ليست کی شتون لری: 

• 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 ما لپه ويشل شويو دوزونو يی استع کيدشیکه  •
 په لمړنی پړاو کی دجانبی عوارضو څارنه وکړی •
 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 •
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 : ټولنيزه درملنه روانی .2

ټو لنيزی درملنی  روانیډول  ډول. درملنه ښه کيږی روانیغی اخته وی په ډير خلک چې دويری او ژور خپګان په نارو
په هغه خلکو کی چې روانی ناروغيو سره الس او ګريوان دی، . شته چې ډيری په درملنه کی بريالی ثابتی شوی دی

ټو  روانیو ارواح پوهان او مشاورين دد ی لپاره تربيه شو ی چې دهغو خلکو سره مرسته وکړی چې روانی ناروغی ا
 روانیځانه خبر شی او وکولی شی په خپلو ستونځو السبری پيدا کړی ،له دی لپاره چې ښه  د. لنيز ی  ستونځی لری

ټولنيزی درملنی سمدستی کار نه کوی، خو دوخت په تيريدو سره دکس سره مرسته کوی د فکرکولو،کړو وړو او حتی 
موثره درملنه دی چې بيال بيل ډولونه لری او دبيال بيلو ناروغيو په  مشوره يوه. احساس کولو  نوی الری چاری زده کړی

 .درملنه کی ورڅخه ګټه اخيستله کيږی حتی په سختوناروغيو کی چي کله درملو په مرسته يی نښی کراری شی

 .ټولنيز ه درملنه به په بشپړ ډول په بله برخه کی خبری وشی روانیپه 

 :ددوديزی درملنی الری چاری .3

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

 .ه پيژندګلوی ولریدی درملنو سر دروغتيايی کارکوونکو لپاره ډيره اړينه دی چې د

 :ځينی دوديزه چاری او درملنی په افغانی ټولنه کی

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

 )یپه ننګر هار واليت کی، بهلو ل زيارت په غزنی ک
دګل سرخ ميله په مزار کی، :( دروانی ناروغانوبيول زيارتونو ته په ځانګړو ورځو او يا دخاصو ورځو په شپه لکه •

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

 .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 •
 دځانګړی کارونونه تر سره کونه په ځانګړو ورځو کی •
 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 •
 لتو به ويستل دپخوانيو بدو کارونواوګناهنو لپاره او دهغولپاره دبښنی غوښت •
  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 لرونکی ګڼل کيږی  Maniacsمست ليو نيان  •

 .درناوی کوی او دخپلو ستونځو دحل لپاره هغو ی ته رجوع کویاو خلک دهغو
 ځينی خلک داسی خلکو ته د برکت لپاره رجوع کوی •
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 عام خلک اکثرآ ناروغان په کورکی ساتی •
نشته دی، مزمن ناروغان په  ونهدوی لپاره ځانګړی ځاي ځينی ناروغان په ځينو مرکزونوکی ساتل کيږی خو د •

 .مرستون کی ساتل کيږی
 وژنه يو غير اسالمی عمل ګنل کيږیځان  •
 ی نو دهغه په اړه بايد خبری ونکړیړکه څوک خپل نږدی دوست له السه ورک •

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

په   BPHSپوهه، او مهارتونه د الندی څوکاټ مونږته دروغتيايی کارکوونکوپه ګډون دی کليود رضاکارانو دندی، 
 : ټو لنيزه پاملرنه کی ښيی روانیروانی روغتيا او 

 مهارتونه او پوهه یدند 

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

 کول مرسته سرهی ونڅهی ولنټد

 زټيبنس هکله په وځستونيی  ايروغتی دروان •
 وماتمعل

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

 په بله اق او نرس
ی ايروغتی فرع

 یمرکزک

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

 کول مرسته سرهی ونڅه
 ورکول راپور او ثبتول •

 زټيبنس هکله په وځستونيی  ايروغتی دروان •
 معلومات

 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 زونهار • 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 •
ځی من خپل اوپه دوديز-زويولنټد پوهه ستاندرده •

 ېک کوړيا
 یاويتړوی زټيبنسی دمشور •
 لرل معلومات هړا په بيدترت ستميسيی ايدروغت •
 کارکولی ک مټي په •

 یارزون • مشاور زيولنټ روانی
 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 ردهستاند •
 هړا پهی پوهن دارواح پوههی مسلک •
ځی من اوخپل دوديز-زويولنټد پوههی مسلک •

 ټبنس کوړيا
 په مداخلو زويولنټ روانیاوی مشوری مسلک د •

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

MD • یارزون 
 صيتشخ •

 هکله په ويناروغی روان د پوههی مسلک •
 هړا پهی پوهن دارواح پوهه زيبنست •
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 درملنه •
 ستولا اي ليږل •
 کارکولی ک مټي په •
 ثبتول اي ساتل اسناد •

ځی من اوخپل دوديز-زويولنټد پوهه ستاندرده •
 ټکوبنسړيا

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

 
 کول هيتقو ايروغتی روان

کار کيږی، چې  خپله ه کولوپه هغه کی دخلکو، کورنيو او ټولنو په تقوي چېه د هپروس هتقويه کول داسی يودروانی روغتيا 
روانی روغتيا په دی بنسټ دټولنې په ټولنيزو، انسانی او اقتصادی پانکه .رول کړی او روانی روغتيا ښه کړیټروغتيا کن

ګټور کارونه .اخته کسانواو دهغوی دکورنيوپه ژونداغيزه کویروانی ناروغی يا ستونځی، له بله پلوه، دی .کی ونډه لری
چې روانی روغتياته وده ورکړی، او دروانی ستونځو څخه مخنيوی، او په وخت مداخله دروانی ناروغيو، د روغتيا، 

 .روانی روغتيا او نورو سيکتورونو ترمنځ مرستی او ملګرتوب ته اړتيا لری
 :ه کویځينی کارونه چې روانی روغتيا تقوي

داميندواری مور ليدل په کورکی د صحی ارزونی لپاره، په : دماشومتوب په لومړی دوره کی مداخلی ياکړنی لکه  •
 .ټولنيزو کړنو سره يوځای کول په محرومه ټولنو کی روانیټولنيزفعا ليتونه، دخوارځواکی او  روانیښوونځيو کی 

 انو او ځوانانو لپاره د ودی پروګرامونهدژوندوړتياوی، دماشوم: ماشومانو سره مرسته کول لکه •
 دميرمنو ټولنيزه او اقتصادی تقويه •
دښځو، ماشومانو، معيوبينو، راستنيدونکو، بيځايه شويو خلکو لپاره او هغه : دمساعدو کسانو لپاره پروګرامونه لکه •

 .خلک چې د تاو تريخوالی او بدمرغيو له کبله اغيزمن شوی وی
 تقويه په ښوونځيوکی دروانی روغتيا دفعاليتونو •
 دروانی روغتيا کړنو مساعدول دکارپه ځای کی •
 دتاو تريخوالی مخنيوی •
 )مدغمه کليوالی وده اوپرمختګ: لکه( دټولنی د ودی پروګرامونه •

 

 یاکيروغتی روان په هيوقا
غو خلکوسره مرسته دی لپاره چې ده د کلونوپه ترڅ کی روانی روغتيا يواځی په روانی ناروغيو باندی پاملرنه درلوده، د

خو اوس داواضح شو ی چې يواځی دروانی ناروغيودرملنه دخلکو ټولنيزی، او .وکړی چی له سختوستونځوسره مخامخ ول
کمول  دخپريدو دوقايه بسټيزه موخه دروانی ناروغيو مخنيوی  دواقعاتو،بياراغبرګيدل دناروغی.مالی ستونځی نشی کمولی

ره مونږ کولی شوچی دهغه دناروغی نښی اونښانی،له خطره ډک شرايط،اوحتی دروانی ناروغيو په مخ نيوی س. دی
 .دناروغی بياراګرځيدلو څخه مخنيوی وکړو اويا پکی معطلی راولو اودناروغی اغيزی په کس، کورنی،اوټولنه راټيټ کړو

 .دروانی ګډوډيو که درملنه ونشی دناروغ او دهغه دکورنی لپاره منفی پايلی لری

 :وغيو پايلی په لويانو کیدروانی نار 

 خواری فقر، •
 زګارتياواو بيکاری، •
 دښځی اوميړه تر منځ ستونځی •
 فکری، فزيکی اودرکی ضرر ماشومانوته •
 فزيکی ناروغی •
 د فزيکی ناروغی څخه مړينه •
 ځان وژنه •
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 :په روانی روغتيا کی دری ډوله مخنيو ی شته چی په ټولوکی پوهاوی ډيرمرستندوی ده

يی د نويو پيښو دمنځته راتګ کموالی دی لکه ددماغی ترضيض مخنيوی په ماشومانوکی،  موخه: لمړنی مخنيوی .1
خدمات   MCH ايودين برابرول، درملنه او د ماغی انتاناتو مخنيوی ، دشخړوحلول د: دخوارځواکی ښه والی لکه

 .پوهاوی، دموراوماشوم لپاره خدمات،دځان وژنی په هکله دپوهاوی خپرول او داسی نور

موخه يی د روانی ناروغيو په وخت پيژندنه او درملنه ده، لکه دروغتيای کلينيکونو بنسټ ايښودل، : ی مخنيویثانو .2
کی، دروانی روغتيا وارډ په عمومی روغتونونوکی جوړول، دروانی روغتيا  PHCدروانی روغتيا مدغمول په 

 .دخدماتوشتون په کليو او بانډوکی

وغيو دمعيوبيت کمول دی ،چی دبيارغونی ،مسلکی ټرينينګونوجوړول،دکار موخه يی دروانی نار: ثالثه مخنيوی .3
 .حرفی،شغل دفرصتونوپه برابرولوسره ترسره کيدای شی

3Bیارزونی ک ايروغتی روان په 
دارزونی موخه داده چې وکولی شو دناروغ په هکله بشپړه خبرتيا ترالسه کړو ترڅو وکولی شو چې دتشخيص او تداوی 

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

داچې څنګه مرکه ترسره کړو . ناروغ باندی کوی چې مو نږ معلومات راټول کړو دناروغی داعراضو او دهغو اغيزی په
 .ځانګړی اصول شته چې په بله برخه کی به پری  خبری وشی

 
 :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(ی معاينه فزيکی او عصب •
 تشخيص اود تداوی پالن •

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

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

دا ده چی ډاډه شو چی ناروغ چاته : په لمړی ګام کی ناروغ ته دخوندی اوسيدلو ډاډورکول دی، دوهم ګام. وی اخيستلی شو
نکی په ګډون، او له ځانه تاوتريخوالی نه څرګندوی ډيرناروغان له ځانه تاوتريخوالی نه ورسوی دځان اومرکه کوتاوان نه 
 .څرګندوی

 :پيژندلو په اړه معلومات د

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

Uی ستونځهناروغ اوسن د )  The presenting complaint(: 
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. دناروغ دهغه ستونځی څخه عبارت دی چی ناروغ دمرستی په لټه مجبوروی presenting complaintدناروغ 
دارزونی اړينی برخی جوړوی چی دواړه   Mental state examinationدناروغ اوسنی ستونځه او روانی معاينه 

دمرکی په پيل کی خالصی پوښتنی . دناروغ او دهغه دخپلوانو په لمړی توبونووپوهيږو اړينه ده چی. يوځای ارزول کيږی
اړينه برخه د الندی موضوعاتو . ډيری اړينی دی ، خوپوښتنی په تيزی سره بايد په تشخيص اومالتړوشواهدومحدوی شی

 :تر السه کول دی 

 دستونځی طبعيت څه ډول دی؟ •
 دنښوپيل، کراره يا ناڅاپی وه •
 وخت کی دا کس څنګه او ولی ډاکټر ته راغلی دی؟په دی  •
 اور لګوونکی فکتورونه شته؟ •
 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
 .انی حملی، درملنه،نيټه، او وروستی پايلی دعينی حملیپخو •
 دپخوانی اواوسنی ناروغی تر منځ توپيرونه اونژدی توبونه  •
 .مرسته کوی چی دناروغ بصيرت دهغه دستونځو په وړاندی وارزوه سرهدستونځی بيانول دناروغ لخواه له مونږ •
دی لپاره اړينه دی چې دناروغی تاريخچه  ، نو دځينی ناروغان کيدلی شی دستونځی له شتون څخه سترګی پټی کړی •

 .دهغه دکورنی له غړو او يا نږدی ملګرو څخه واخيستله شی
 

 
 : روانی ناروغيو پخوانی تاريخچه د

: اړين معلومات عبارت دی له. پدی کی پخوانی تاريخچه بی له روانی ناروغيو يا بی له اوسنی ناروغی څخه شتون لری
غی څرګنديدنه، پخوانی او اوسنی درملنی او دهغو درملو اغيزمنتوب، جانبی عوارض، موده او وخت او لمړی ځل دنارو

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

 :پخوانی طبی تاريخچه
فزيکی ناروغی د روانی ناروغی سبب . يکی نښو سره روغتيايی مراکزوته راځیپه عمومی توګه، روانی ناروغان د فز

. دفزيکی يا جسمی ناروغی شتون ددرملو په انتخاب اغيزه  لری. ژور خپګان وروسته دزړه له حملی څخه: کيدلی شی لکه
ی ناروغی موجودی کله چې دواړه روانی او فزيک. روانی ناروغی دموجوده فزيکی جسمی ناروغی دوخامت المل کيږی

 .وی، ددواړوشتون ښی پايلی نلری
 

 :اوسنی درمل چی ورڅخه کاراخيستل کيږی
آيا داسی درمل شته چې دکس روانی حالت .  ددرملو نوم او اندازه ددواړو روانی او جسمی ناروغيولپاره ياداښت کړی

ناروغ ته دروانی ګډوډيولپاره ورکول شوی دهغه درملو سره شته چی  interactionsاغيزمن کوی؟  آيا څه متقابله اغيزه 
 ده؟

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

 .دنده، واده، ماشومان، مالی او ټولنيز حالت او داسی نور
مهاجرت او بيځايه کيدنه، په جهاد او جګړيزو : وښتنه وشی لکههردپاموړبدلون چی په ژوند کی پيښ شوی وی بايد پ

خدماتوکی برخه اخيستل، پخوانی قانونی ستونځی، دځان خوګونی هڅه، فزيکی معيوبيت، دژوند دملګری يادکورنی د نورو 
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يی نو الندی ټول ناروغان نشيی توکی نه کاروی، که کارو. او ترټولو اړين د نشه يی توکوکارونه. غړو له السه ورکول
 :معلومات بايد ترالسه شی

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

 دهغی دتاثيراتو څخه راوځی
ټولنيز ) لکه ژور خپګان(روانیدپوستکی انتانات دستنی په وجه، : فزيکی لکه: Complicationsاختالطا ت يا  •

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

 )ماشومانوته پام نه کول، دميرمنی اوخاوند تر منځ ستونځی: لکه( ندی وی، دپوليسو لخوا نيونه، ټولنيزهاغيزی ال
 

 :کورنی روانی تاريخچه

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

که کيدلی شی دهغه دکورنی له نورو غړو سره وګوری اوله .  اومالتړلدی کس سره وڅيړی هوکړی او دهغوی مرست
 .دی ستونځی او درملنی په اړه خبری وکړی هغوی سره د

 

II .نهيمعا حالت دروانی (Mental status examination)   : 
 .یوش مرستهی ک درملنه او صيتشخ په وڅتری د ولولټرا دمعلوماتو نهيمعا حالتی دروان 
 Mental status examination U الندی اجزاوی لری: 

 راوحاالتو سره دمخامخ کيدلو رويهټظاهری بڼه، کړه وړه، دډاک:  ظاهری بڼه او کړه وړه •
 .ګډوډی په ژبه او معنی کیدغږلوړوالی کچه، سرعت، دمعلومات کچه، : خبری •
 ) محدودشوی، اواره، نامناسبه:لکه: ( عاطفه) ژورخپګان، مشکوک، ډير خوشحاله: لکه( خلق : خلق او عاطفه •
 کچه ، فکراودتوليدسرعت، د نظريو تداوم  وغلط افکار، دځان وژنی افکار: فکری منځپانګه •
 خيالی تصور، او نوری درکی ګډوډ ی : درک •
 . کس د هوښياری يا پوهاوی کچه دشته ستونځی په وړاندید: 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 ولنټی دهغ ولډ عام پهی ناروغی روان
 لکه ،یلر هړای پوری لوحی کينيکل پهی دناروغ اوی کو تجربه ئي کس هغهې چی لر هړای پور وښن هغه پهی لډويناروغ

 نظره له دالملونو وخی لری لوحی کينيکل اوښی ن ورتهی ناروغی روانی نځي. لرل رو افکا دغلطو اي احساس توبی ليه دنا
ې چ   ICD-10 دی ونکړجو لهی ډکارونک عامه ،یکو ريتوپ ونهړجو لهډ ويناروغی روان د. یلر ريتوپ رډي سره بل ولهي

ی شوړی جويږی استعمال لخوای ولنی ټتريکايسايی کايدامرې چ DSM-IV-TR اويږی استعمال لخوی ادار والهړين ايدروغت
 .ید
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 :يی ستونځی چی پدی ټولګه کی پری بحث کيږی په الندی ډول دی ځينی عامی روانی روغتيا  
 :عامی روانی ناروغی .1

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

compulsive disorder, Phobia 
• Conversion disorder 
• Trauma and related problem 

 :روانی ناروغی سختی يا شديدی .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

 

 

 

 

ی نځي. ړیوک شروع کراره په ای ياپڅنای شی کول اي ،یولر ولډ ديشد او متوسط ف،يخفی شی کولی ناروغی روان هره
 دنورمالو ولی ډحملو په ای يکو غوره ريس مزمن هګهمدارن. يږیکيږی ندګرښی څنی نو ای يکو نوسانښی ن وخت
ی روانيی  خلک عامې چ کهيږی څک بحثی پر خودلته نده،ی ناروغی روانی چی لد سرهګی ريم. یکځ من په سره دورو
 .یولبی ناروغ
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 روانی روغتيا

 د

 روغتيايی خدماتو کی پلی کویهغه قابلو او نرسانو لپاره چی د روانی روغتيا خدمات د افغانستان په بنسټيزو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د عامی روغتيا وزارت، د رواني روغتيا څانګه

۲۰۰۸د کابل ډله 
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 ۲۰۰۸ډله  کابل 

سالمي جمهوريت د عامی روغتيا د وزارت د روانی روغتيا د رئيسې آغلې ډاکټر عاليې تر کال په منی کې د افغانستان د ا  ۲۰۰۸د 
الندې غړي د درې کاری ګروپونو لپاره سره کښيناستل او په ګډه يی د دې روزنيز الرښود   ۲۰۰۸ –مشری الندې د کابل ـ ګروپ 

 . انی اجتماعی خدماتو د يو ځای کيدو مالتړ وکړيکتاب په محتوياتو کار وکړ  ترڅو د بی پی اچ اس په محتوياتو کی د رو

 : غړي

 )MoPH(ډاکټر عاليه ابراهيم زۍ، 

 )MoPH/EU(يد عظيمي عډاکټر س

 ) 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(ال کيرسی جوکي

 )MoPH/EU( لمهميس هانګ

 )WHO(ډاکټر صفی هللا نديب 

 )medica mondial(سوزنه پاکلر 

 )HOSA(ديس ډاکټر فرشته ق

 )mediac mondial(حميرا  رسول 

 )HOSA(م لبد سيحوعبدالډاکټر 

 )MoPH(ډاکټر بشيراحمد سروری 

 )HealthNet TPO(ل خډاکټر پيټر وينټيو

 )(WLFمريم زرمتۍ 

 

 

 سعيد عظيمی د ډاکټر پيتر وينتيوخل او ډاکټره آيريس جوردی په مرستهډاکټر  :ينولګې مسؤلټ دی د
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 (Mental Health) روانی روغتيا
وانی ناروغی  او ستونزی شاملی ، رښه والی   روانیچی پدی کی    د عامی روغتيا يوه مهمه برخه ده روانی روغتيا 

، د خپل ژوند د ص خپل  وړتيا پيژنیڅخه عبارت دی چی به هغه کی شخ ياغتروانی روغتيا د هغه ښه والی  يا رو. دی
ټولنی سره مرسته کولی او خپلی  اجرا  ره توګه کاراو ګتو ونو سره مقابله کولی شی او  په اغيزناکه فشار  روانیمعمولو 

د کيلوی او په يو نه  يو شکل يوه پراخه برخه تشخه مفکوره ده او د روغتيا ت کی روانی  روغتيا يوه پراقشی، په حقي
   .یټولنی د هر وګړی سره تړاو لر

بلکه ډيرعوامل دی  چی د خلکو په روانی  روغتيا ياندی  روانی روغتيا  يواځی د روانی تشوشاتو نه موجوديت  نده 
 .فشارونه  دی روانیدی ځينی مهم يی   اغيزه کوی  چی د

 :په الندی ډول دی رکوی وغتيا ته بڼه وهغه اساسی عوامل چی  روانی ر

 پيلایر د کورنی چا •
 د کار ځای •
 پيلایرټولنيز چا •

Uد روانی روغتيا ځينی ځانګړنی  او مشخصات په الندی ډول دی: 

 د ځان په هکله اګاهی موجوديت •
 په ښه ډول د ځان درک کول •
 و پيژندلوړتياځان  د خپل د •
 په فکر او عمل کی خپلواکی  •
 ت درک کولپه ښه ډول د حقيق •
 لرل اپيلایر سره د ښه چارچلند لپاره د ټولنيز او کاری وړتياد چ •
 د ټولنی سره ژمنه •
 ارتجاعيت او ازاد خيالی •

  :)Psychosocial health(ټولنيز روغتيا  روانی

ی چی او ټولنيز ډول روغ و روانیه افکار ، احساسات ، د هغه حالت څخه عبارت دی چی شخص پټولنيز روغتيا  روانی
راميت ، په ځان باوری کيدل، اغيزمنتوب او د شخص د حسی او فکری فعاليت شتون شامل او جسمی آپدی کی فکری 

 .دی

 

Uروغتيا اغيزمنه کوی ټولنيز روانی عوامل  چی  د خلکو هغه: 

 .کوی په الندی ډول دی زټولنيز روغتيا باندی  اغي روانیهغه خارجی عوامل چی په   - ۱
 نی کور •
 پراخه چاپيلایر  •
 مالتړ او ټولنيز محدوديتونه ټولنيز •
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 ټولنيز روغتيا اغيزمنه کوی  روانیهغه داخلی عوامل  چی     - ۲
 د ځان اغيزمنتوب •
 )ی په مقابل کیاميدی د خوش باور نا(د تجربه  شوی زده کړی  •
 تيشخص •
 د ژوند د وران او پوخوالی •

U محافظت کوی لکه اتنه  اوټولنيز روغتيا او ښه والی س  روانیډير داسی عوامل شته چی د خلکو د: 

 د يو داسی کورنی يا ټولنی سره تړاو لرل چی د خپلو وګړو پام ساتی •

 د دودونو اوفر هنګ په ځای کول •

 د قوی مذهبی عقيدی لرل •

 

4Bټولنيز فشارونه    روانی)Psychosocial stress:( 
ټولنيز فشارونه ارزښت پدی کی  روانید  .ده ټولنيز فشار د ورځنی ژوند يو حقيفت دی او د ښو او بدو کارونو پايله روانی

فشارونو سره د  روانیفشارونه  د سختو روغتيايی ستونزو او تشوشاتو سبب کيدلی شی خو بيا هم د   روانیدی چی  ډير 
 .لی سبب ګرځیاکمودخطرات چی دغه  پاره ډير الری چاری  شتون لری کوممقابلی ل

Uدی ډول دیه النټولنيز ستونزی پ روانینی معمول ځي: 

 کورنی شخړی يا تاوتريخوالی  •
 بی کاری •
 امنيتی ستونزی •
 د يو نژدی  خپلوان د السه ورکول •
 مالی او اقتصادی ستونزی  •
 د نورو سره مخالفت کول •
 بی کوری  •
 يو ژوند تهديدونکی ناروغی •
 د جنګونو او مصيبتونو پايلی •

او يا  روانیی کيدای شی نوموړی غبرګون فزيکی، ابل کی غبرګون په مختلفو خلکو کی توپير لرفشار په مق روانید 
 .ټولنيز وی

U فشار په نتيجه کی په يو شخص کی منځته راځی په الندی ډول دی  روانینښی نښانی  چی د ځينی: 

 ګناه احساس کول دګان او يا ف، ختخرشيت •
 په خوب کی تغيرات يا ستونزی •
  درد ځان دد سر درد او يا  •
 ستړتيا •
 کر کولوارخطايی او منفی ف •
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 د عالقی او خوښوی احساس د السه ورکول •
 نارامی •
 د نشه يی توکو او الکول استعمالول •

 لی دااعراضو د شدت زياتو کی دد غبرګون په نتيجه  فشارونو روانینورمال فشارونه او د  روانید اوږدی مودی    
Distress  سبب ګرځی .Distress دیچی شخص په روانی ناروغی اخته  دا معنی نلری 

DistressU  او ټولنيز د غبرګون پايلی ولری روانیفشار کيدای شی چی فزيکی،  روانیهم لکه د: 

نزی او د اشتها کموالی، د خوب ستود سر درد، ځان درد، د زړه  ضربان زياتيدل، ستړتيا، خوله کيدل، :  فزيکی)   ۱
 .شوشاتمعدی معايی ت

وشی يا هيرجن توب، تخرشيت، په تصميم نيولو کی  ستونزی، د فکری تمرکز خرابوالی، ياد فرام: روانی)    ۲
 .عاليتونه او داسی نوره او حملوی فص، غووارخطايی، ويره، د خپګان احساس

کولو کی ستونزی، په مکتب او يا د کار په ځای   له کار کولو څحه په شاتګ، د ورځنی کارونو اجرا: ټولنيز پايلی)   ۳
دل، د عالقی کموالی، نشه يی توکواو يا  وګړواو  ملګرو په اړيکو کی ستونزی درلو کی ستونزی درلودل، د کورنی د

 .استعمال او داسی نور شرابو

ترضيض  يا فشار د منفی تاثيراتو په  روانیترضيض سره مخا مخ کيږی کوشش کوی چی    روانیکله چی يو کس د يو 
فشار د مخنيوی،  روانید  copingی  نو پدی ډول  ويل کيږ    copingمقابل کی  مبارزه وکړی چی دی حالت ته 

 .د اداره کولو يوه الره ده فشار   روانیولو، ځان ساتلو او د ځنډ

 

U شار په مقابل کی د مبارزی کولو يا ف روانیدcoping د الرو چارو بيلګی: 

 د خلکو څخه د مرسته غوښتنه او يا خلکو ته د مرستی وړانديز •
 خلکو سره خبری کول او د پيښي په معنی او مقصد باندی ځان پوهولد خپلو تجريو په هکله د  •
 د پيښی پټول تر څو  خطر تير شی تر هغه پوری  •
 .ه هکله د معلوماتو راټولول د خپلو نژدی دوستانو د ښيګڼی  او هوساينی پ •
 لمونځ کول او زيارتونو ته تلل •
 لټاکل او د هغی د سر ته رسولو لپاره د پالن جوړوع   د موضو •
 فشار اغيزی کمی  کړی لکه د پيښی هيرول  روانیدفاعی الرو استعما لول تر څو د  دلسو •
 د نور خطر په مقابل کی ويښ او بيدار اوسيدل •
 د پيښی  څخه د يو څه زده کړی لپاره د پيښی په هکله ژور او اوږود فکر کول •

يا  ټولنيز فشار راوړونکی  روانی  که چيری تاسو داسی خلک يا  ناروغانو وليدل چی  خپل ژوند کی دا ډول
Psychosocial stressors   فشار څخه رنځ  وړی نو هغوی يو  روانیپيښی سره مخامخ شوی وی او پدی ډول د

 .کی موجود وی وليږی  CHCيا    BHCټولنيز مشوره کوونکی ته  چی په  روانینژدی اساسی يا مسلکی 

 



 
42 

 

 :)Psychosocial counseling(ټولنيزه مشوره   روانی

مو د پيژندلو يوه رونزو د حل کولو او د ستونزو د زيد ست  Psychosocial counselingټولنيزه مشوره يا   روانی
و  حاالتو او پيښو په مقابل ر څو د خپل ژوند د ستونزمنو او فشار راوړونکمرسته کوی ته الره ده کوم چی د خلکو سر 

ټولنيز فشار راوړونکی پيښی کيدلی شی چی د روانی ناروغی  روانیدغه چی . ارزه وکړی او پری برالسه شیکی مب
 . سبب شی او بالخره  په يو مزمنی ناروغی باندی بدل شی

ټولنيز  روانیهغه کسان چی چه  څخه موخه داده   Psychosocial counselingټولنيزه مشوره يا   روانی    
 :ټولنيز ښه والی حاصل کړی روانیراوګرځی او  هفشارونه ولری نوموړی شخص بيرته خپل لمړی حالت ت

 تر څو وکولی شی چی ښی اړيکی ولری •
 د شخړو د حل کولو وړتيا پيدا کړی •
 د خپلو زيرمو څخه ګټه واخلی •
 تر څو با مقصده او معنی لرونکی ژوند وکړی •

 
 

کوم  دوی دوی احساس کوی چی  په موجوده وخت کی ډير خلک په افغانستان کی د نا اميدی او نا توانی احساس ک  - الف
 .ناروغی ښکار شويدی، داسی فکر کوی چی ګويا په ژوند باندی هيڅ اغيزه نه لری

فشار ښکار شوی وی نو هغه هرهغه څه چی نوموړی ور سره مخامخ کيږی په ځان  روانیکله چی يو څوک  د   - ب
 .منی

و ناخوالو لکه جنګ، يرغل، او امحدوديتونو  دوديزګويا دوی د ټولنيز، زيات افغانان  داسی احساس کوی چی   - ت
 .وی مهاجرتونه ښکار شوی 

  U:ویځته راتګ په پروسه کی مهم رول لوبفشار  من روانیاندی عوامل د Uل

 )جونه، ارزښتونه، سياست، جنګ، ديکتاتوری وخت وار( ټولنيز عوامل  •
 زده شوی  سلوک او چار چلند •
 اقليمی عوامل •

 
 

ی چی ګويا دوی د مختلفو سياسی حاالتو لکه اشغال، کورنی جنګونو، او د ديګتاتوری دوران خلک داسی احساس کو •
 .سی کومه موقع  يی نه ده پيدا کړی  چی د هغه په هکله څه وکړیاو دا ښکار شوی دی

او بعداری وی  ښځی بايد تا، مطابق دوديزد افغانی رواجونو او . حالت دیدی خبرو يو ښه مثال د افغانی ښځو  د •
 .حتی مختلف ظلمونه او تاوتريخوالی بايد وزغمی

U ټولنيز مشوری امکانات  روانید )Possibility of psychosocial counseling(: 

فشار ښکار شوی دی مرسته کوی تر څو هغوی خپل پخوانی  روانیټولنيز مشوری د هغو خلکو سره چی د  روانی •
 .پخپل ژوند کی په فعال شکل ونډه واخلی دی وړ وګرځی تر څو حالت ته راوګرزی او هغوی د

 وی و د ليلونو له وجهی ځان د ټولنی څخه بيل احساسزمشوری د هغو خلکو سره چی د مختلفټولني روانیهمدارنګه  •
 .کورنی او ملګرو سره يو ځای شیمرسته کوی تر څو بيرته د خپل 
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و تر منځ اړيکی څيړی اود ستونزو د او ستونز او نورو اعراضو depressiveټولنيز مشوری د جسمی  روانی •
 سببونو او د هغوی د حل الری چاری لټوی 

خلک د ټولنيزی مشوری د خلکو د ستونزو د زيرمو په څيړلو او رابرسيره کولو کی مرسته کوی او پدی ډول  روانی •
 ی قوی نقطو سره دوباره نښلویخپلو پخوان

کورنی ستونزو او نورو خپل منځی شخړو سره مخامخ وی  ټولنيزی مشوری د هغو خلکو سره چی د روانینګه همدا •
  .دی ستونزو څخه د وتلو الره ورته ښي دی څخه  د وتلو الر ورته معلومه نه وی مرسته کوی او د او د

  :)The process of counseling(ډ مشوری ورکولو مرحلی 

چی  بايد په مسلکی شکل اړيکی ټينګی شی نکی او موکل تر منځوټولنيز مشوره ورکولو کی د مشوره ورکو روانیپه 
ل او مشوره موک د مشوره ورکولو بنسټونو پام کی نيولو سره  منځته راځیمهارت او  نکی ونوموړی اړيکه  مشوره ورکو

 نکیوکومشوره ور  .ښه او اغيزناکه الره پيدا کړی موکل د ستونزو د حل لپاره يوهد  ی چینکی دواړه کوشش کړوورکو
ه ده وظيفه داده چی  د موکل سر د. وت کولو څخه ډډه وکړی او همدارنګه ځان په موکل باندی جګ ونه ښیبايد د قضا

 .پيداکړی زو د حل لپاره يوه ښه او مثبتی  الری چاری مرسته وکړی تر څو هغه د خپلو ستون

 :)Why dose psychosocial counseling work(ټولنيز مشوره ولی اغيزناکه ده  روانی

مونږ ټول د هغو پيښو او  .نکی او موکل تر منځ انسانی اړيکی ډير ارزښت لریوشوره ورکولو کی د مشوره ورکوپه م
دلی نکی همود مشوره ورکو  .تجربو لپاره چی پخپل ژوند کی ور سره مخامخ شوی يو ثبوت او شواهدو ته ضرورت لرو

)empathy (نکی سره وه ځان ونښلوی، دغه کار د مشوره ورکوتجربه کول مرسته کوی تر څو د موکل  د احساساتو سر
دوی په ژوند باندی يی  دوی احساسات او تجربه رښتيا دی او د ونو ته ډاډ ګيرنه ورکړی چی  دمرسته کوی تر څو موکل

                                                                                                            .سخته اغيزه کړی ده

دوی  اْ اکثر. په قراره د ټولنی او کورنی څخه ځان بيلوی او  ټولنيزستونزی لری ځان ګوښه کوی  روانیډير موکلين چی   
د مثال . دغه تجربی د ممکن د خجالت او شرم د احساساتو سره يو ځای شی. نه غواړی چی پخپل کورنی باندی بوج شی

واځی والی مونږ ټول پدی پوهيږو چی يواځی والی او د ي. د کنترول د السه ورکول په ډول  په ډير سخت  حالت کی
نکی شيبو کی دغه د يواځی والی ديوالونه نړيږی او له منځه ځی که چيری وه ځينی حيرانواحساس څومره دردمن وی پ

ن ونښلوی او بيرته پخوانی ټولنيز مشوره اغيزناکه وی نو موکل ښايی وکولی شی د خپل ځان او د ټولنی سره ځا روانی
 .په لټه کی يوټولنيز مشوره کی  روانیاستعداد او امکانات برقرار کړی دا هغه شيبی دی چی مونږ يی په 

ټولنيز مداخلی او  روانیپه دوه ټکو پوری تړلی ده لمړی په دقت او پاملرنی سره د  بی ټولنيز مشوری کاميا روانید 
 .نکی په مهارتو پوریواو دوهم د مشوره ورکو) Psychosocial Intervention technique(تخنيک انتخاب  
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5B غير نورمال سلوک)Abnormal Behavior:(  
کم : غير نورمال کړه وړه د احساس، فکر، او عمل يوه نمونه ده چی د الندی يو يا څو داليلو په اساس پتالوژيک ګڼل کيږی

 .، معيوبيت يا عدم کفايه او  ناهيلیdistressشخص دپيښدل، د قانون يا نورم څخه سرغړاوی، 

 

Uغير نورمال کړه وړه الندی اوصاف لری: 

 ګډوډ کړه وړ •
 ه عدم کفاي  روانی •
  Distressد ځان او نورو لپاره   •

له اصطالح د کلتور پوسي  Mental  illnessد روانی ناروغی يا . غير نورمال کړه وړ د روانی ناروغی يو برخه ده
روانی اعراض چی په يو ټولنه يا کلتور کی برجسته وی ممکن په بله ټولنه کی  دغه اعراض بی يوی .  ده ټاکل شوی

روانی ناروغی  په هکله   .ی شی په يوه دريمه ټولنه کی نورمال وګڼل شیاارزښت او يا هيڅ موجود نه وی او حتی  کيد
 نو او د ريښتينی انسانی اړيکو سره تړاو لری دا په هر عقيدی، مذهبی مفکوری، ټولنيز ارزښتونو او نورمونو يا قواني

د اعراضو د تعبيرولو لپاره چوکاټ  روايتی طبابت ماهيت په ګوته کوی دغه شريکی عقيدی د . کولتور يی  ريښتيا ده
 Abnormal Behaviorخلک د نورمال  او غيرنورمال کړه وړو يا . ښونه کویرجوړ وی او د ناروغی په مقابل کی ال

 .ښیيبر  زښتونه د هر يو لپاره سم او مناسبدغه ار. په هکله په شمول د روانی ناروغی ډير کم پوهه لری  

 :Mental Illnessروانی  ناروغی يا 

Uينی و او خواصو څخه ځوړو ته راجع کيږی کوم  چی د الندنيو ځانګړنورمال کړو  روانی ناروغی  د هغه يو شخص غير
 :او يا ټول له ځانه وښي

 .پيژندلو کی ستونزی لریه فکر کولو، حافظه او د زمان او مکان په پ •
 ط عقيدیدرک د يو شی په موجوديت کی او غل غلط •
 غير نورمال درک •
 نامناسب او يا خراب احساساتی غبرګون •
 لنيز عدالتناسم ټو •
 د معيوبيت يا فکری فعاليت خرابوالی •
 د قضاوت خرابوالی •
 غير حقيقی د ځان ستاينه •

U ډول روانی ناروغی يا په عمونیMental Illness الندی ځانګرتيا لری: 

 غيرنورمال کړه وړ لکه پورته چی ذکر شو •
 سبب کيږی  distressشخص او د ټولنی د نورو وګړو د  د •
 ه کویلخد شخص په ورځنی چارو  لکه مکتب ته تګ، کار او اړيکو کی مدا •

کولی شی  ته يوه نظريه ورکوی د کوم پوسيله چی  وونکی  دواړوزی پيزندل او تحليلول مريض او روغتيايی کار کد ستون 
distress  ورکوی، د تداوی لپاره الرښونه کوی او يو مفهوم افاده کوی ندغه پروسه شخص ته اطمينا .درک کړی. 
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ه کړی نو تداوی ښايی ناکامه  شی او يا به ډيرشريکی نه  ی ناروغ او روغتيايی کارکوونکی خپلی نظريی که چير 
 .مداخالت بايد د کلتور له پلوه سره نژدی وی. اغيزناکه نه وی

Uروانی ناروغی يا  دMental Illness   ابمعمول اسب: 

 :Biological Factorsبيولوژيکی عوامل   - ۱

   Genetic Abnormalityارثی ابنارمليټی يا  •
 د دماغ انتانات •
 د مغزو ټپونه او ترضيض •
   Prenatal Damageخريب د والدت څخه مخکی ت •
 کموالی سوتغذی يا د مايکرونيوترينت •

 :Psychological Factorsعوامل يا  روانی   - ۲

 ی د مهارت خرابوالیه  مقابل کی د مباررفشار پ  روانید  •
 په ځان کم باور لرل •
 د وخت ترضيض او يا نور ترضيضونه د ماشومتوب •

 :Social Factorsټولنٻز عوامل يا    - ۳ 

 ی لکه محروميت، د وظيفی له السه ورکول، ټکرونهيښه پد ژوندان •
 اوتريخوالی، ناامنی، دوامداره شخړی او النجی تونه، غريبی، د جنس عدم تعادل، تبی کاری، مهاجر •
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 :Stigma and Mental Illness سټګما او روانی ناروغی   

او  همدارنګه د هغوی د کورنيو  د ژوند خرابونکی يو حقيقی، دردناکه او د خلکو  stigmaد روانی ناروغی  داغ يا 
. روانی تشوشات د تداوی وړ دی. دغه د روانی ناروغی  د ناروغانو د تداوی او روغيدو څخه مخنوی کوی. خرابونکی ده

روغی لری د دوی فکر روغ وی او کله چی د دوی روانی ستونزی کنترول شی په عمومی ډول هغه خلک چی روانی نا
  .ول شی چی نورمال ژوند وکړی، کار وکړی او د ټولنی يو فعال غړی جوړ شینو دوی ک

U د روانی ناروغی  د داغ ياstigma تعريف په الندی ډول دی: 

 ناپوهی •
 کرکه او تعصب •
 تبعيض •

 

6Bروانی روغتيا او د بشر حقوق ) Mental Health and Human Rights(: 
په اکثره ټولنو کی  روانی . ټولو زيات له پامه غورځيدلی خلک دی هغه خلک چی  روانی ناروغی لری په ټولنه کی تر 

هغه  .ولیيا د بد چار چلند لپاره مسترا ب ناروغی  ته د يوی ناروغی په سترګه نه ګوری بلکه دا د کړو وړو ضعيفی او 
داغ چی  هغه. ه مخامخ دیپراخه پيمانی سرغړاوی او تيری سر خلک چی روانی ناروغی لری دوی د بشر د حقوقو د

چی دوی ورته  هوويستل شی او هغه پاملرنه او توجد ټولنی څخه  پدی معنی ده چی دوی  کيږی دوی ورسره مخامخ
 .ضرورت لری الس ته را نه وړی

U اندی ډول دیال سرغړاوی يا تيری چی ليدل شوی پهځينی معمول: 

 د ټولنی څخه وتل •
 د ضرورت وړ طبی پاملرنی کموالی •
 نور جسمی يا فزيکی بدی استفادیمحرومول، وهل او  •
 پاتی کيدل  وږی •
 د پامه غورځول او بدی استفاده کول •
 د زده کړی دندی او کور کی او اوسيدلو څخه منع کول •
 لوټه کی  د ناروغ محدودپه يو بنده کو •
 د کاليو، کټ، پاکو اوبو او د مناسب تشناب څخه محرومول •

U لپاره نوښتو نه ید مخنيود روانی ناروغ سره د بشر د حقوقو د سرغړاوی: 

ental illness are:ghts violation of patient with MInitiatives for preventing human riU 

 د خلکو ذهنيت ته تغير ورکول او د پوهاوی د سطح پورته وړل •
 په روانی روغتيايی اسانتياو کی د بشر د حقوقو اصالح کول •
 سطح د پاملرنی په مرکزونو تعويض شی  د روانی روغتيا مرکزونه دی د ټولنی په •
 .روانی روغتيا په برخه کی پانګه اچونه زياته شی •
 چی  د بشر حقوقو ته پرمختګ ورکوی د هغه پاليسی، قوانينو او مشورو تطبيقول  •
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Uيو روغتيايی کارکوونکی بايد: 

 وقار او عزت وساتید ناروغ  •

 د ناروغانو د حقوقو حفاظت و کړی •

 ی او خود مختاری تشويق کړیازاد ته ناروغانو •

 ناروغان بايد د تداوی په ټوله  پروسه کی شريک او اګاه شی •

 ناروغان بايد د تداوی په انکشافی پالن کی د ځان سره شريک کړی  •

  يد شرک شی کی با ساتنهاو حفاظت   ،روانی ناروغ په تداوی ناروغ د کورنی غړی  د •

 

(: Mental Health Assessment (ابی غتيا ارزيد روانی رو   

د دغو عواملو اړيکی د د روانی روغتيا د ارزيابی څخه مخه او مقصد  د يو شخص د کړو وړو، افکارو، احساساتو او 
 . ه هکله د معلوماتو تيارول او راغونډول دی په پس منظر تجربو او اوسنی حالت پشخص 

يصولو او بالخره به تداوی کی مرسته ولو، تشخنزو په تشريح کنکی سره د روانی ستوودغه کار د روغتيايی کاروکو
 . کوی

د ارزيابی لپاره مهمه موضوع . معلومات ښايی پخپله د ناروغ سره د نيغ په نيغ مرکی او دهغی د خپلوانو څخه راټول شی 
بری وکړی نکی دواړه به عاميانه ژبه خوګډون کوچه افهام او تفهيم هغه وخت ډير اغيزناکه وی کله . افهام او تفهيم دی

 . مطالب واضح شی  دوديزترڅو لفظی او غيرلفظی پيغامونه او 

تر څو ښه افهام او تفهيم صورت ونيسی، يو شمير مکالموی مهارتونه شتون  کولی شو زده کړو  ه مکالمی په مرسته ښ
 . لری چی په الندی ډول دی 

7B مکالموی مهارتونه)(Communication Skill:  
لری دا اړينه نده چی تاسی د څه په هکله خبری کوی همدارنګه دا مهمه ده چی  نی ستونزید هغو خلکو سره چی روا

وړتيا درلودل دی او ) Empathy(د ناروغ سره په خبرو کولو کی د هم دلی  لمړی او ډير مهم . څنګه مکالمه کوی
 .                      ی يیناروغ ته د خبرو پر مهال داسی احساس ورکول چی ګويا ته د هغی په احساساتو پوه شو

نکی ته دا وړتيا ورکوی تر څو د موکل وڅرګندول يو ډير مهم مهارت دی چی دغه مهارت مشوره ورکو  Empathyد 
 . داخلی نړی څخه يو متفاوت او روښانه برداشت السته راوړی

او هر وخت تری ګټه  يو ځانګړی صفت دی چی د کورنی جوړښت ورته ضرورت لری Empathyپه افغانی ټولنه کی 
لورګانی د مورګانو درد احساسوی کله چی دوی د کور څخه په شدت سره ووځی همدارنګه ماشومان هم کله چی د . اخلی

اتو پوهيږی او اکثره دغه کارونه کټ مټ احساسات په دوی کی عی ته رسيږی د خپل مور او پالر په توقيمور او پالر سو
دغه د . کولی شی چی د خپل يو ګران شخص داخلی احساساتو په نړی باندی پوه شیهم پيدا کوی او په دی ډول دوی 

 . همدلی مهارت د موکل سره د خبرو کولو په وخت کی فعال شی
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ځان د موکل په ځای کی قرار ورکړی او کوشش وکړی چی په دی باندی پوه شی او احساس وکړی چی څنګه د موکل 
داسی (، د همدلی معنی دا نده چی د موکل او دهغی ستونزی سره وپيژنو کړیښايی په تاسو باندی اغيږه واحساسات 

 . )احساس کول چی ګويا ته په داسی حالتو کی يی لکه اوس چی ناروغ قرار لری

دی وړتيا ولری تر څو د موکل او دهغی د ستونزو او د خپل  نکی لپاره مهمه ده چی دوهر وخت د يو روغتيايی کارکو
 .رمنځ توپير وکړیژوند او ستونزو ت

U۱  (مهارت   هد پام او توجAttending Skill : 

 . کل ته غوږ نيول د اساس حيثيت لرید پام کولو مهارت د موکل مشاهده کول او مو •
                   موکل ته په ښه ډول پام کول تاسو په يو ښه موقف کی اچوی چی د هغوی لفظی او غيرلفظی دواړو پيغامونو ته   ⇐

 . نيسیغوږ و
  .وښايی چی تاسو موکل ته متوجه يی مختلفی الری شته د کوم په وسيله چی تاسو کولی شی ځان  •

 : يا وضعيت  Posture: الف 

دی دی چی ته غواړی  دا اړينه ده چی ستاسو وضعيت بايد خالص اوسی دا ځکه چی دا يو څرګندونکی د  ⇐
 . لی د موکل مخی ته مه کښينیالس تړ، بايد نکی سره کښينی او خبری وکړیومراجعه کو

دی ډول د خپل موکل سره رکزی ځای کی کينی او عادی اوسی او په ډير ليوالتيا او عاموکل سره مخامخ او په م  ⇐
 . خبری وکړی

دی لپاره دا  ، نو دبرګون ښیته او ستا غبرګون ته متوجه وی چی ته د هغه د خبرو په اړوند څه غ موکل به تا  ⇐
 . ی بڼی له الری موکل ته څرګند کړید خپل ظاهرپوه شی چی معلومات  اړينه ده چی په دی

 موکل ته توجه هغه الره ده چه ستاسی موجوديت ښی
 

U:(Absorbing skills) ۲)  د مشاهدی مهارت 

تاسو    postureاو وضيعت   gestureد مراجعينو د جامو طرز د دوی د غږ ټون د دوی د خبرو کولو طرز يا  •
 .ی او که نهرو نا لفظی پيغامونو سره تطابق لرات درکوی او داښی چی د دوی دغه حالت د دوی د خبته مهم معلوم

مراجعه کوونکی په ښه ډول اسو له احساساتو څخه الس ته راځی کار واخلی تر څوتله خپلی پوهی او زيرکتيا څخه س
 . درک پری و پوهيږی

 .هغه په هکله ستاسو پوهه زياته شیمرسته کوی تر څو د په دقيق ډول د مراجعه کوونکی مشاهده له تاسو سره  •
مرکز کول د موکل پلټنه ال نکی د لفظی او غير لفظی چارچلند تر منځ نا انډولتيا او ناهمغيږی باندی تود مراجعه کو •

ت اکوالی شی  چی خپله کتنه مشاهده په محتاطانه ډول موکل ته ورسوی دا ښايی موکل ته جر. سانه کویآزياته 
 .تاسو ته هغه شيان ووايی د کوم د ويلو څخه چی پر کوی دليل ويريږیرکړی تر څو و

U۳ (اوريدلو مهارت د )Listening skills (: 

يی وايی او  و د هغه د هغو پيغامونو چی په خولهوريدل ندی بلکه هغه ته توجه کول ا، ايواځی د موکل خبرو ته غوږ نيول
 .یعمال يی ښی اخسيتل او پری پوهيدل د

 :ستاسو د اوريدلو څخه هدف دا دی تر څو د الندی مواردو په هکله مشترکی موافقه ته ورسيږی •
 کوم شيان موکل په تشويش کی کوی  ⇐
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 ه کویموکل خپل تشويش څنګه تجرب  ⇐
تاسو به په فعال ډول غوږ ونيسی پدی معنی چی تاسی هدفمند اوريدل کوی او د هغه څه په هکله چی مو اوريدلی  او  •

 شوی يی خبری کویپوه 

 )Reflective Skills(سی مهارتونه انعکا )  ۴

 : summarizingيا  خالصه

سره را ټول کړی  یروښانه اړخونه په منظم طريق  sessionد خبرو خالصه تاسو ته دا وړتيا در کوی تر څو د ناستی يا 
 بهر ته ورته نظر ورکویتر څو تاسو او ستاسو موکل وکولی شی د 

 

نکی ويلی دی تمرکز کوی ستاسو د درک شريکول د مراجعه وپه هغه څه باندی چی مراجعه کو خالصه کول •
 . نکی سره شامل نه دیوکو

 نکی خبرو ته تړاو او نظم ورکویوتر ټولو ګټور خالصه کول هغه دی چی مراجعه کو •
 

 : د مثال په ډول 

يږی چی د خپل خسرګنی د هغه سلوک او چلند د هغه خبرو نه چی تر اوسه تا کړی دی داسی معلوم: نکیومشوره ورکو
څخه چی تا سره يی کړی دی په قهر او خوا بدی يی، همدارنګه داسی ښکاری چی ځان د خپل ښينی سره پرتله کوی او 

 .  راوړنی دهغی څخه کمی ارزيابی کویخپل السته 

 : Questionsپوښتنی يا 

 : Open Questionخالصی پوښتنی يا  – ۱

 . هڅوی چی برخه واخلی نکیومراجعه کو وسيله معلومات الس ته راځی اوپ دی پوښتنو د •

Uنکی چی د خپلی ښځی سره د شخړی کولو په هکله خبری کوی ښايی د هغه څخه داسی ويو مراجعه کو: د مثال په ډول
 : وپوښتو

 ؟ يږیال د شخړی څخه لږ مخکی څه بيښکله چی د خپلی ښڅی سره شخړه کوی معموال څه پيښيږی او معمو  ⇐
 ؟ تاسو چيرته شخړه کوی  ⇐
 ؟ دغه شخړه په څه ډول پای ته رسيږیمعموال   ⇐

 . چی د هغی ځواب ورکول ستونزمن وی ليکن داسی پوښتنی مه کوی چی ډيری پراخه وی •
 . ی ته پکی ډير وخت ورکول کيږینکوخالصی پوښتنی د ناستی په پيل کی ګټوری وی ځکه چی مراجعه کو •

 : Closed Questionتړلی پوښتنی يا  – ۲

يږی او ځانګړی معلوماتو السته راوړلو لپاره پکار وړل کيږی ځکه نو د هغه غه پوښتنی په هو يا نه باندی ځوابد •
 . نکی د غلی کولو لپاره چی ډيری خبری کوی پکاريږیومراجعه کو

 : ی مثالونو کی وګوریوښتنی په النددغه پ په نوموړی پوښتنو کی د تشريح ورکول امکان نه لری او تاسو کولی شی •
 يا تا خپلی ښځی ته ويلی دی چی تا دی وظيفی ته درخواستی کړی ده؟ آ: نکیومشوره ورکو  ⇐
 نه، تر اوسه پوری نه : نکی ومراجعه کو  ⇐
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 ؟ يا هغی ته يی وايیآ: نکیومشوره ورکو  ⇐
 .دريجی ډولهو، په ت: نکیومراجعه کو  ⇐
 خوښيږی؟يا ته فکر کوی چی د هغی نه آ: نکیومشوره ورکو  ⇐
 .هو، همداسی فکر کوم: نکیومراجعه کو  ⇐

د تړلی پوښتنی څخه هغه وخت کار واخلی کله چی تاسو غواړی د يو ځانګړی حقيقت په هکله پوه شی او يا غواړی  •
 .چی معلومات ارزيابی کړی

 

 . پوښتنی ښايی مثبتی يا منفی اغيزی ولری •

 . بتی اغيزی لریپه موقع سره پوښتنی، واضح او خالصی پوښتنی ډيری مث •

 
 

 

 دا اړينه ده چی دغه ټول مهارتونه په ښه ډول تمرين شی  •

 د مشوره ورکولو په پروسه کی دوی بايد ډير عادی او طبيعی اوسی  •

 دا مهمه ده چی د هغوی څخه په يو ښه ترکيب کی کار واخلی  •

 

U وخت کی الندينی ټکی مرستندويه دید ناروغ سره د مرکی په : 

 . د مرکی په وخت کی بايد مودب اوسو او هغه ته د احترام په سترګه وګورو د ناروغ سره •
 . د ناروغ سره د سترګو تماس برقراره وساتو •
 . غ ته د نوم په اخيستلو خطاب وکړونارو •
 . او چغی نه وهل بايد مراعت کړو په کراره خبری کول •
 .په پيل کی بايد خالصی پوښتنی وکړو •
 . ی وشیپه اخر کی بايد تړلی پوښتن •
 .پټ او محرمانه خبری بحث وکړی •
 . احساسات او هيجيانات بايد تشريح شی •
 .حث پری شوی وی پوښتنه وشیکه چيری ضرورت وی نو د هغی شيانو د خالصی په هکله چی ب •
 . د لفظی او غيری لفظی الرښوونو ترمنځ نا انډولتيا ته بايد متوجه اوسو •
 . په هکله پوښتنه وکړی که چيری کومه ستونزه شکمنه وی نو د هغی •
 . ګانو په هکله بايد مناسبی کلمی انتخاب شی د حساسو او مذهبی موضوع •
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د ضروری معلوماتو راټولول په ترتيب سره د پوښتنی کولو مهارتونو ته ضرورت لری معموْال الره دا ده چی په پيل 
تړلی پوښتنی بايد وروسته . وند پوښتنی وشیلوماتو پر بنسټ اړکی خالصی پوښتنی او د ناروغ له خوا ارايه شوی مع

 .اييد ته ضرورت وی او وخت لږ وی مطرح شی کله چی ت

 

U۱ –  پوښتنو مثالونه په الندی ډول دی د خالصو : 

 ستونزه څه ده؟  •
 ماته د هغی فکرونو او خيالونو په هکله چی تا زوروی څه ووايه؟  •
 ته په څه ډول خوب کوی؟  •
 ونزو سره په څه ډول چلند کوی؟ ته په خپل ژوند کی د ست •
 . راځه چی ستا د کار په هکله خبری وکړو •
 کومه نشه کوی؟  •
 د خپلی کورنی په هکله څه فکر کوی؟  •

U۲ – د تړلی پوښتنو مثالونه په الندی ډول دی : 

 تيره شپه تا څو ساعته خوب کړی دی؟  •
 آيا کله دی ځانته د ضرر رسولو په هکله فکر کړی؟ •
 لی؟ څومره هيروين اخ •
 يا سر دردی لری؟آ •
 يا د خپلی کومی ستونزی لپاره ډاکتر ته تللی يی؟ آ •
 ته کومی دواګانی خوری؟  •

 : Psychiatric Historyروانی تاريخچه يا 

دا ټول د روغتيايی . د ټولو ناروغانو لپاره ضروری وی ټول هغه معلومات چی الندی تشريح شوی دی راټولول يی ښايی
تمرکز بايد په روانو  ټول. معلومات راټول کړی تجربی پوری اړه لری چی څرنګه او کله دغه نکی د پوهی او وکارکو

 . ستونزو وشی

Uد روانی تاريخچی اساسی برخه الندينی شيان تشکيلوی : 

 . منبع، د مراجع عمر، جنس، مدنی حالت، تعليم، دنده :شخصی معلوماتو پيژندل د - الف

دليل يی معموال مستقيما د ناروغ څخه او يا د ناروغ د : د مشوری لپاره دليل Chief Complaintعمده شکايت يا  – ب
 .خپلوانو څخه اخيستل کيږی

  : History of Present Illnessد موجوده ناروغی تاريخچه يا  – ج

 . د اعراضو موده او سير ،د پيل کيدو نيټه: اوسنی اعراض •
 : ، اعراض او تدوایپخواني روانی ناروغی •
فشار څخه  روانیهغه د ژوندانه : (Recent Psychosocial Stressor)فشار راوړنکو ټولنيز  روانی اوسنی •

 . ډکی پيښی چی د ناروغ د اوسنی حالت په منځته راوړلو کی مرسته کوی
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 .د ناروغ د اوسنی اعراضو الملونه •
 . پخوانی شواهد په دی برخه کی بايد د ناروغ د اوسنی حالت سره تړاو ولری •

  :Post Psychiatry Historyروانی تاريخچه پخوانی  –د

 .پخوانی او اوسنی روانی ناروغيو تشخيصونه •
 . خل د بستر دواړه ناروغان شامل دید روانی ناروغی تداوی تاريخچه چی په دی کی خارج بستر او دا •
 . نی ناروغی د دواګانو د استعمال تاريخچهاويا ر  Psychotropicد  •
 . عوامل او تاريخچی موجوديت د ځان وژنی د کوشش •

 

 : past medical Historyيا پخوانی طبی تاريخچه  – ه

 اوسنی او يا پخوانی طبی ستونزی •
 ګانی شاملی دیاوه، پخپل سر دوا اخستل او کورنی دد تداوی طريقه چی پدی کی نسخ •

 :Personal and social Historyشخصی او ټولنيز تاريخچه يا  – و

د ځان عيارول، جنسی تاريخچه،  د دوری په هکله وظيفوی پس منظر، په ټولنه کیب، بلوغيت ناروغ د ماشومتو •
لکه د يوی سيمی څخه بی ځايه کيدل، عسکری (پيښو يی توکو استعمال، قانونی ستونزی، د ژوندانه برجسته ه نش

 )دوری، جهاد او داسی نور

  : Family Historyکورنی تاريخچه يا  -ز 

 وغتيا د مور او پالر سره اړيکی او داسی نورسره اړيکی، د کورنی د غړو روانی رد اوالدونو  رز لکه د زيږيدو ط •

 :Mental State Examinationد روانی حالت معاينه يا  -ح 

 : Appearanceظاهری څيره يا  – ۱

 فزيکی حالت او عمومی صحت •
 لباس، وضيعت، ذهنيت •
 د سترګو تماس •
 همکارینکی سره اړيکی او ود مرکه کو •

 : Behaviorکړه وړه يا  – ۲

  Motor activityحرکی فعاليت يا  •
  Gestureغير نورمال حرکات يا  •
 پيلایر څخه اګاهید چا •

 : speechخبری يا  – ۳

   Rateفصاحت او د خبرو اندازه يا  •
 د افهام او تفهييم موانع •
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 :Moodمزاج يا  – ۴

 د مزاج مناسبوالی •
 )apprehension, angry, anxious, depressed( ثر د ناروغ عمومی تا •

 :Thoughtفکر يا  – ۵

   flight of ideaد يو موضوع نه بلی موضوع ته تلل يا  •
 نه او جادو وشکی کيدل، تعويزونه کول، د بل چا پوسيله کنتروليدل د  پيريانو په هکله فکر: Delusionsهزيانات يا  •
 ر معمول شيانو ليدلد غږونو اوريدل، د غي: Hallucinationبرسامات يا  •
 Obsession and compulsion and fear of( اجباری او د شيانو او حاالتو څخه ويريدل / سواس ود  •

tings and situations   ( 
 ير اهميت قايليدل لکه دير قوی ګڼل ځان ته د  •
 نا اميدی، ځان بی ارزښت ګڼل، د ځان وژنی او بل وژنی فکرونه •

 : Reality orientationحقيقت پيژندل يا   – ۶

 د وخت، ځای، مياشت او کال پيژندل •
 لری او نژدی حافظه •
 قضاوت •
 د اوسنی ستونزی په هکله پوهه او اګاهی •

 

 

 نی حالت معاينهروا  د او چه کی د عمده السته راغلو اعراضو او عاليمو لنډيزپه تاريخ
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8Bا ستونزی په بنسټيزه روغتيايی خدماتو مجموعه کی د روانی روغتي)Mental Health Problems in BPHS(  
دا ښکاره خبره ده چی دری لسيزه جنګونه او د هغوی پرله . په افغانستان کی د روانی روغتيايی ستونزی ډيری عامی دی

د عمومی نفوس په يو مطالعه کی . پسی اغيزی د خلکو په ژوند باندی د ډيرو زياتو روانی روغتيا ستونزو سبب شوی دی
څخه هم لوړه   ٪۷۰کال کی تر سره شوی د هغوی خلکو فيصدی چی د روانی ناروغيو اعراض لری د  ۲۰۰۴په  چی

و کی ډير عامی دی مګر يو ګروپ خلکو لکه په جنګ معيوب څينی روانی روغتيايی ستونزی په ښځ. ښودل شوی ده
 .ن ډير دغو ستونزو ته مساعد دیاو ماشوما شوی، د جنګ ښکار شوی خلک، کونډی،  بيرته راګرځيدونکی مهاجر،

Uپدی برخه کی الندی روانی روغتيايی ستونزی څيړل شوی دی:U  

 عامی روانی ناروغی  •
 شديدی روانی ناروغی •
 شه يی توکو غلط استعمال او پری اوږدی کيدلد ن •
 د ماشومتوب د دوری روانی ناروغی •
 )و روانی ناروغی ندهپه حقيقت کی ي( ميرګی •

    

 د روانی روغتيايی

 ستونزو تر منځ

 حدود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :شديد اعراض

املرنه نه کول، د ان، برسام، ځانته پلکه هزي
 حرکاتو کموالی، کورنی باندی بوج کيدل

 

 : خفيف اعراض

ويره، خپګان، د عالقی کمولی،  سردردی،
 ه کيدلصغو

د خوب ستونزی، ځان دردی،  په ورځنی 
 ژوند کی ستونزی لرل
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9Bا يی ستونزی او ناروغی يعامی روانی روغت )Common Mental health problem / illness(: 
خفيفی روانی ناروغی د شخص د زيات . خفيفی روانی ناروغی ډيری عامی دی مګر ډير کم ستونزی منځ ته راوړی

distress سبب کيږی په اکثره حاالتو کی شخص د ناروغی احساس نه کوی. 

Uړتياوی يا مشخصات په الندی ډول دینی ناروغی معمول ځانګد خفيفی روا: 

 شکايتونه يا اعراض پکی برجسته ویجسمی  •
 سبب کيږیدپيدا کيدلو ستونزی  دپه اړيکو کی  •
 کموی د ژوند کيفيت را •
 امه ورکړیی شی خپلی وظيفی يا زده کړه ته ادشخص کول •
 کموی د کار کولو ګټورتوب او نتيجه را •
 کيدای شی مزمن شی •
 او يا غير ضروری دواګانو د استعمال سبب شید نشه يی توکو ښايی   •
 شديد اعراض ممکن ښکاره شی •

 : خفيفی روانی ناروغی په مختلفو ډولونو منځ ته راتلی شی چی ځينی معمول ډولونه يی دا دی

 :)with change in mood( هغه شکل چی په مزاج کی د تغير سره ملګری وی  – ۱

 .او فزيکی اعراض موجود وی روانیپدی شکل کی . دا شکل په ښڅو او نارينو کی ډير معمول دی

 :اعراض روانی – الف

 غير معمول خپګان کوم چی دوامداره وی •
 د عالقی يا دلچسپی له السه ورکول او د ژوند څخه خوند نه اخستل •
 په فکری تمرکز کی ستونزی او د شيانو هيريدل •
 ځی توب احساسد نا اميدی او يوا •
 د ګناه او بی ارزښتی احساس •
 په ځان د باور کموالی •
 د مرګ هيله او د ځان وژنی فکرونه •

 :physical Symptomsيا  فزيکی اعراض  –ب 

 سردردی او د مال درد •
 د ټول بدن درد •
 په خوب کی ستونزی •
 په سهار کی او يا د لږ کار کولو وروسته ستړی کيدل •
 ونزیتم کی سيستپه هضمی س •

 )what you can do(اسو د ناروغ سره څه کولی شی ت 

 د شخص سره د هغه د احساساتو په  مسايلو کی مرسته وکړی •
 شخص ته غوږ ونيسی او قضاوت مه کوی •
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 د هغه سره مبارزه وکړیشی ی الدغه ستونزی د کمزوری او لټی له کبله منځ ته ندی راغلی، شخص کو •
 هغه ته داسی مه وايی چی هر څه سم دی •
 هغوی باندی انتقاد مه کویپه  •
 په هغوی کسانو چی دغه اعراض لری مه غوصه کيږی •
 نصيحتونه مه کوی لکه  ته روغ جوړ يا خوښه اوسه •

U سره مرسته وکړی چی هيله مند او خوش بينه و اوسه تر څو پدی باندی پوه شی چید شخص او کورنی: 

 ناروغ يو واقعی طبی ستونزه لری •
 برخه ده اعراض د روانی ناروغی يوه •
 دا د شخص کمزوری يا د هغه د سلوک خرابوالی ندی •
 دا لټی نده، ناروغی دا حالت منځ ته راوړی •
 دغی  ستونزی لپاره اغيزمنه تداوی شتون لری د •
 نکی څخه مرسته وغواړیود يو داکتر يا مشوره ورکو •
 يږی دغه ناروغی په ډير کم وخت کی پرمختګ کوی او ځينی  وخت په ډير کم وخت کی ښه ک •
 ی شیاهره چا ته دغه ستونزه پيداکيد •
 شخص و هڅوی چی د خپل ژوند عادی فعاليتونو ته ادامه ورکړی •
   يد نه شیشخص بايد تجر •

 

ټولنيز مشوری او روانی روغتيايی خدماتو امکانات  روانیناروغ يو نژدی روغتيايی کلينک ته واستوی چير ته چی د 
 موجود وی

                      

 : )with worries and anxiety(هغه شکل چی د وارخطايی او ويری سره ملګری وی  -۲

. کله چی ستونزی حل شی نو ويره هم له منځه ځی په ژوند کی په ستونزو باندی بر السه کيدو ويره يوه الره ده او معمول
 .وی)  episodic( او يا حملوی  ويره کيدای شی له کوم ښکاره دليل څخه منځ ته راشی او کيدلی شی چی دوامداره وی

 ): ymptomspsychological S( اعراض  روانی)  Uالف
 د ژوند په هکله ډير زيات تشويش •
 تشويشد ناروغی په هکله  •
 د ناوړه پيښو د واقع کيدو توقع لرل •
 د زړه د حملی او يا مړينی په هکله ويره لرل •
 ) irritability( تخرشيت  •

 
U( فزيکی اعراض )  بymptomsS physical:( 

   palpitationاحساس کول  ن ضربا  د زړه •
 زياته خوله کول •
 د سينی درد •
 اخيستلو کی ستونزی هپه سا •
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 په السونو کی د بی حسی احساس کول •
 ) trembling( لړزه  •
 نارامی، استراحت نشی کولی •
 ) dizziness(  د سر ګرځيدل •

 :( what you can do (تاسو د ناروغ سره څه کولی شی     

 ته غوږ ونيسی او قضاوت مه کوی شخص •
 د شخص سره د هغه د احساساتو په  مسايلو کی مرسته وکړی •
 د هغه سره مبارزه وکړی شی یالدغه ستونزی د کمزوری او لټی له کبله منځ ته ندی راغلی ، شخص کو •
 هغه ته داسی مه وايی چی هر څه سم دی •
 په هغوی باندی نيوکه مه کوی •
 راض لری مه غوصه کيږیپه هغوی کسانو چی دغه اع •
 نصيحتونه مه کوی لکه  ته روغ جوړ يا خوشحاله اوسه •

Uد شخص او کورنی سره مرسته وکړی چی هيله مند او خوش بينه و اوسه تر څو پدی باندی پوه شی چی: 

 ناروغ يو واقعی طبی ستونزه لری •
 دا يو عامه ناروغی ده •
 دا د شخص کمزوری يا د هغه د سلوک خرابوالی ندی •
 لټی نده، ناروغی دا حالت منځ ته راوړیدا  •
 ی چاری شتون لریتونزی لپاره اغيزمنه تداوی او الرددغی  س •
 داسی مهاتونه شته چی د هغی زده کول د ويری او وارخطايی اغيزی راکموی •
 ويره کيدلی شی چی شخص ته ناخوشاينده وی خو ډير کم شخص ته ضرر رسوی •
 هر چا ته دغه ستونزه پيداکيدلی شی •
 کورنی مالتړ ډير مهم دی د •
 نکی څخه مرسته وغواړی ود يو داکتر يا مشوره ورکو •
 ی شیاهره چا ته دغه ستونزه پيداکيد •
 شخص و هڅوی چی د خپل ژوند عادی فعاليتونو ته ادامه ورکړی •
 شخض بايد تجريد نه شی  •

 

 

و روانی روغتيايی خدماتو امکانات ټولنيز مشوری ا روانیناروغ يو نژدی روغتيايی کلينک ته واستوی چير ته چی د 
 موجود وی

 

 with fearing(د خفيفی روانی ناروغی هغه شکل چی د ويرونکی حاالتو يا ويرونکی شيانو سره ملکری وی -۳
situation or objects(: 
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مال ده مګر د قی وی، د ماشومتوب په دوره کی په تياره کی ويره نورال پيښه ده که چيری مناسبه او حقينورم ويره يوه 
 .وخت کی دغه ويره غير نورماله ده بلوغيت په

د . قيقی او نامناسبه ويره ښکاره کویيا ويرونکی حالت سره مخامخ شی نو غير ح ځينی خلک کله چی د ويرونکی شی
 .، بی ثباته کيږیيږی، خوله يی وچيږی، نارامه کيږیدوی د زړه ضربان زياتيږی، خوله ک

، لړم ار، له جګ ځای او حيوانات څخه ويره لکه مارپيچکاری، وينی، هوايی جهاز، بيروبله : ځينی معمولی ويری دادی
 او داسی نور

 .څخه ويرهم په ځينی  خلکو کی ليدل شوی ده) جګ پوړی خلک(همدارنګه د لوړو مقاماتو 

 ( what you can do (تاسو د ناروغ سره څه کولی شی    

 شخص ته غوږ ونيسی او قضاوت مه کوی •
 شخص سره د هغه د احساساتو په  مسايلو کی مرسته وکړی د •
 د هغه سره مبارزه وکړیشی ی ال، شخص کوله کبله منځ ته ندی راغلی دغه ستونزی د کمزوری او لټی •
 هغه ته داسی مه وايی چی هر څه سم دی •
 په هغوی باندی نيوکه مه کوی •
 په هغوی کسانو چی دغه اعراض لری مه غوصه کيږی •
 کوی لکه  ته روغ جوړ يی يا خوشحاله  سا ته  نصيحتونه مه •
 تر څو چی ناروغ تاسو ته ضرر نه وی رسولی د هغه سره د مقابلی څخه ډډه وکړی •

Uمرسته وکړی تر څو پدی پوه شی چی د شخص او کورنی سره: 

 ناروغ يو واقعی طبی ستونزه لری •
 دا يو عامه ناروغی ده •
 ندی دا د شخص کمزوری يا د هغه د سلوک خرابوالی •
 ی چاری شتون لریتونزی لپاره اغيزمنه تداوی او الرددغی  س •
 داسی مهاتونه شته چی د هغی زده کول د ويری او وارخطايی اغيزی راکموی •
 هر چا ته دغه ستونزه پيداکيدلی شی •
 د کورنی مالتړ ډير مهم دی  •
 ی شیاهره چا ته دغه ستونزه پيداکيد •
 نو ته ادامه ورکړیشخص و هڅوی چی د خپل ژوند عادی فعاليتو •
 شخض بايد تجريد نه شی  •

 

ټولنيز مشوری او روانی روغتيايی خدماتو امکانات  روانیناروغ يو نژدی روغتيايی کلينک ته واستوی چير ته چی د 
 موجود وی

 

 with(هغه شکل د حقيقی روانی ناروغی چی د وسواسی فکرونو او مذهبی فعاليتونو سره يو ځای وی  -۴
obsessive thought and rituals :( 
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يږی، ه نوم يادپ) obsession(ی دی او د وسواس لمتکرر نا اشنا فکرونه، خيالونه، عقيدی، چی نورمال ژوند سره تړ
سواس په شخص کی د زياتی ويری سبب کيږی چی دا پخپل وار سره شخص دی ته مجبور وی چی د خپلی ويری او و

 .وايی compulsionچی دی ته اجبار يا  نه اجرا کړیفشار د کمولو لپاره نوموړی کارو روانی

 څخه ويره، له چټلی او کثافت څخه له ګرد او خيری: )common obsessions( معمول وسواسی فکرونه)  الف
يا دا کار به می کړی وی که نه آويره، د ترتيب او نظم په هکله انديښنه، د يو کار په  اجرا کولو کی شکمن وی چی 

 ی قلفول، د دست شوی بندول، د برق د سوچ او داسی نورلکه د درواز
 
 چک کول او حسابول ،پاکول، وينځلو: )common compulsion(اری فعاليتونه معمول اجب  ) ب

 

(what you can do (تاسو د ناروغ سره څه کولی شی    

 شخص ته غوږ ونيسی او قضاوت مه کوی •
 ، شخص کوی د هغه سره مبارزه وکړیاغلیی ردغه ستونزی د کمزوری او لټی له کبله منځ ته ند •
 په هغوی باندی نيوکه مه کوی •
 په هغوی کسانو چی دغه اعراض لری مه غوصه کيږی •
 نصيحتونه مه کوی لکه  ته روغ جوړ يی يا خوشحاله  سا ته •
 د ناروغ سره د مقابلی  څخه ډډه وکړی •

U  د شخص او کورنی سره مرسته وکړی تر څو پدی پوه شی چی: 

 واقعی طبی ستونزه لری ناروغ يو •
 دا يو عامه ناروغی ده •
 دا د شخص کمزوری يا د هغه د سلوک خرابوالی ندی •
 ددغی  ستونزی لپاره اغيزمنه تداوی او الری چاری شتون لری •
 تونه شته چی د هغی زده کول د ويری او وارخطايی اغيزی راکمویرداسی مها •
 وی خو ډير کم شخص ته ضرر سوی اينده ناخوششی چی له کبله کيدای  فکرونو  obsessionد  ويره  •
 د کورنی مالتړ ډير مهم دی  •
 شخص و هڅوی چی د خپل ژوند عادی فعاليتونو ته ادامه ورکړی •
 شخض بايد تجريد نه شی  •

ټولنيز مشوری او روانی روغتيايی خدماتو  روانیناروغ يو نژدی روغتيايی کلينک ته واستوی چير ته چی د مسلکی 
 ود ویامکانات موج

 

 with fainting and(روانی ناروغی چی د ضعفيت د حمله او غبرګون نه ښودلو سره ملګری وی  -۵
unresponsiveness ( 

ويل  conversion disorderد فزيکی اعراضو پوسيله ښکاره کوی چی دی ته  distressڅينی خلک خپل هيجانی 
 .پيښی څخه وروسته ژوندی پاتی شی stressfulيو  خلکو سره مرسته کوی تر څو په ژوند کی د کيږی چی دا د



 
60 

 

Conversion disorder  يږی، په نتيجه کی د حرکی فعاليتونو تر منځ اړيکه خرابده کوم کی چی د حسی او اختالل يوه
فشار ياستونزمن حاالتو څخه وروسته  روانیپيل يی اکثرا د  ،ر کوی لکه حسی او حرکی فعاليتونهليتونه تغيعضويت فعا

 . مل وی يت کی د حسی او يا حرکی بدلون سرهی په عضوزيات شمير ډولونه شته چ disorder conversion   د ،یو

Uزيات معمول اعراض په الندی ډول دی : 

 مکهپه ځ ناڅاپه ولويدل •
 )inability to move a limb(تو کی  يا فلج توان مندی د غړو په حرکا نا •
 ناڅاپه ړوندوالی او ګونګوالی •
 رمال تګ يا حرکات او يا توازن له السه ورکولغير نو •
  Numbnessد بدن په بيال بيلو برخو کی حسيت له السه ورکول لکه  •

او معمول شکل يی ضعف کيدل يا بی هوښه کيدل دی د غبرګون نه ښودلو سره چی دغه حالت معموال د ناروغ د کورنی د 
 .ه څير ګڼل کيږیغړو لخوا په غلطی  سره د يو ژود تهديدونکی ناروغی  پ

فشار څخه وروسته په ناڅاپه ډول ښکاره کيږی او فزيکی څرګندونی په غير ارادی ډول  روانیاعراض معموال د يو 
 .دی د نوموړی د عدم کفايی کوم واضح فزيکی سبب نه په ګوته کوی ښکاره کيږی او د ناروغ طبی معاينه د

 روانیی ګانی موجودی دی او د تداوی څخه موخه داده چی د لپاره څو ډوله موثره تداو conversion disorderد 
 .شی هفشار په مقابل کی مبارزه زياته شی او د دوی احساسات تقوي

 

ټولنيز مداخالت پکی هميشه شامل  روانیخو بيا هم د څو ميتودونو يوځای کول دی    conversionموثره تداوی د 
 دی

 

(What you can do (کولی شی  تاسو د ناروغ سره څه   

 شخص ته غوږ ونيسی او قضاوت مه کوی •
 دغه ستونزی د کمزوری او لټی له کبله منځ ته ندی راغلی  •
 په هغوی باندی نيوکه مه کوی •
 کسانو چی دغه اعراض لری مه غوصه کيږی په هغو •
 اوسهنصيحتونه مه کوی لکه  ته روغ جوړ يی يا خوشحاله   •
 قابلی  څخه ډډه وکړیله فکرونو او انديښنو سره د م د ناروغ  •

Uد شخص او کورنی سره مرسته وکړی تر څو پدی پوه شی چی: 

 ناروغ يو واقعی طبی ستونزه لری •
 دا يو عامه ناروغی ده •
 دا د شخص کمزوری يا د هغه د سلوک خرابوالی ندی •
 ټولنيز مشاور  څخه مرسته و غوښتل شی  روانید  لپاره حل دغی  ستونزی د •
 راکموی فشار روانی زده کول هغی  تونه شته چی درداسی مها •
 فشار د څرګندونو نوری الری هم شته روانید  •
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 .راشی  دغه ستونزه ورته پيدا کيږیهر څوک چی د فشار الندی  •
 د کورنی مالتړ ډير مهم دی  •
 شخص و هڅوی چی د خپل ژوند عادی فعاليتونو ته ادامه ورکړی •
 شخض بايد تجريد نه شی  •

 
 

ټولنيز مشوری او روانی روغتيايی خدماتو امکانات  روانیی کلينک ته واستوی چير ته چی د ناروغ يو نژدی روغتياي
 موجود وی

 

U روغتيايی ستونزو تداوید خفيفو روانی: 

هغه خلک چی خفيفی . ډيری هغه خلک چی روانی ناروغی لری د خپل ستونزی د حل لپاره د کومی مرستی لټه نه کوی
نزه پوهيږی څومره مرستی  لپاره لټه نه کوی دا ځګه چی  يو شمير عوامل دی  چی روانی ناروغی  لری پخپله ستو

 .دی) stigmatization(دی کار څخه منع کوی يو د هغوی څخه د داغ لګيدل يا داغدار کيدل  هغوی د

 دوی ځان ناروغ نه ګڼی نو له همدی کبله د لری  Psychosis هغه خلک چی  لږی معمولی روانی ناروغی لکه  
مګر معموال دوی مسلکی مرستو ته الس رسی پيدا کوی ځکه چی د دوی خپلوانو دوی لپاره د مرسته  مرستی لټه نه کوی

 .لټه کوی

د خفيفو روانی  . ټولنيز تداوی او درملو تداوی روانید خفيفو روانی ناروغيو لپاره اغيزناکه تداوی ګانی شتون لری لکه 
ينی يی بيا طبی تداوی ته ضرورت ځشی خو ټولنيز مداخالتو پوسيله تداوی کيدلی  نیرواناروغيو اکثريت پيښی  يواځی د 

 .ټولنيزی مداخالتو ته ضرورت پيدا کوی روانیحتی د طبی تداوی سره سره ناروغ . لری

پل فشار سره مبارزی ستونزی، پخ روانیطبی تداوی سره د ناروغ اعراض ښه والی پيداکوی خو څينی ستونزی لکه د 
 .د باور کموالی،  انديښنی، په تصميم نيولو  کی ستونزی او داسی نور باقی پاتی کيږی او يا دوباره څرګنديږی ځان 

درمل دی لکه  anti-depressantهغه معمولی دواګانی چی د خفيفو روانی ناروغيو په تداوی کی استعماليږی 
amitriptyline  اوFluoxetine   همدارنګهBenzodiazepines  دی لکه درملDiazepam  هم استعال کيدای

 .شی

 :درملو ځينی ګټی  - ۱

 د خوب ښه والی •
 د ناروغ انديښنه کموی •
 فزيکی شکايتونه يا اعراض کموی •
 منفی افکار راکموی •

Uد درملو ځينی معمول زيانونه په الندی ډول دی: 

 ) Abuse and Dependence( د درملو غلط استعمال او پری روږدی کيدل  •

 .يز مداخالت د هغو روانی ستونزو په تداوی کی چی د طبی تداوی سره  ځواب نه وايی  ډيره مرسته کویټولن روانی
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 :ټولنيز مداخالتو ځينی  ګټی روانید  – ۲

 باندی په ښه ډول پوهيدل ونزه په ست •
 د ستونزو سره د مبارزی لپاره د الرو چارو په هکله درمل ورکول •
 ی ښه کولفشار په مقابل کی د مبارز روانید  •
 ه حلولو کی د ښه والی منځ ته راتللپه تصميم نيولو او د مشکالتو پ •
 د ناروغ د کاری ظرفيت ښه والی  •
 د اړيکو ښه کول •
 شخړو د حل  وړتيا پيدا کول •
 ع، ټولنی منابنیبهتر  ډول  کارول لکه د کور و منابعو پهد خپلو او نورو د ميسر •
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 )Severe Mental Illness( شد يدی روانی ناروغی 

وی او که چيری تداوی  ی شی حاد او يا مزمناڅخه عبارت دی چی کيد سايکوزيا  Psychosisشديد روانی ناروغی د 
 .نه شی نو د معيوبيت سبب کيږی

 .تعريف په دی ډول دی ناروغ  شخص د حقيقيت سره اړيکی د السه ورکوی سايکوزد 

. ستونزی منځ ته راوړی په ټولنه کی نورو وګړو ته ډيری کورنی اود ناروغ يو لږ معمول ناروغی ده چی ښايی سايکوز 
 .ټولی خواوی اغيزمنی کویيت تغيرات پدی ناروغی کی ډير شديد وی او د شخص

معمول تظاهر پدی ناروغی کی دا دی چی دغه ناروغان لکه د اکثره خلکو په شان د . انګړی اعراض لریځهر شخص  
 .حقيقت  سره اړيکی نلری

کيږی او ښايی ځان او يا نور د خطر سره مخامخ کړی خو دغه ناروغان ) Agitated(دغه ناروغان يو وخت نارامه 
 .خطرناک هم نه وی لکه څومره چی فکر کيږی دومره

 .کی غير نورمال کړه وړه کيدای شی چی د ناروغ سره د مخامخ کيدو په وخت کی وليدل شی سايکوزد 

 :معمول ځانګړتياوی دا دی

 د حقيقت څخه جالتوب يا لری والی •
 غلطی عقيدی يا هزيا نات •
 د غلط درک تجربه يا برسامات •
 ځان ته د پاملرنی کموالی •
 بی هدفه او سرګرانه ګرځيدلو ته ميالن لرل •
 رګون بد احساساتو غير نورمال غ •
 د ټولنی څخه ګوښه کيدل •
 په ورځينی ژوند کی د ستونزو در لودل •
 )Psychological Disability(ناتوانی  روانیمعيوبيت يا  روانی •

د مثال په ډول يو ناروغ شخص  ښايی قوی عقيده ولری چی يو څوک   . عبارت د غلطی عقيدی څخه دی يا هزيانات 
غواړی دی شنډ کړی او يا دی د نورو خلکو په وسيله  ک دی ته ضرر ورسوی او يا دا چی څو قصد لری چی

د داسی شيانو ليدل، اوريدل ، بويول يا احساساتو ته وايی چی په حقيقت کی  Hallucinationsبرسامات يا . کنتروليږی
د اعراضو شدت د . ناروغ کی منځه ته راځی د اوريدلو او ليدلو برسامات دی  په  موجود نه وی ډير معمول برسامات چی

نه پوهيږی چی دوی څه کوی او ناروغان پدی  Psychosisيو وخت نه بل وخت ته او په هر ناروغ کی  توپير لری د  
 :ډير ډولونه لری Psychosis. سمی ندی هغه عقيدی چی دوی لری

 :Acute Psychosis –لف  ا

معمول . ډول پيل کيږی او د هغه اساسی بڼه د حقيقت سره اړيکی له السه ورکول دی یپه ناڅاپ Psychosisحاد  
 : کی عبارت دی له سايکوزتغيرات په حاد 

په احساس يا مزاج کی ) Unusual Thought(غير معمول افکار ) Abnormal Perception(رک غير نورمال د
 .تغيرات او ګډوډ کړه وړه
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. نورو ليار دا يو اوږدی ناروغی دهځينی خلک يواځی يوه حمله د ناروغی تيروی او په مکمل ډول ښه کيږی خو د ځينو 
 .دی ناروغی يومياشت دوام کوی اکثره حملی د

Uچی حاد  هغه خلکsychosis P  لری: 

 )برسامات(او ليدل چی نور خلک يی نه شی درک کولی  دل، بوی کول، احساسول داسی شيان اوري •
ر خلکو پوسيله کنترول د داسی عجيب افکارو او عقايدو لرل چی شخص ته دا احساس ورکوی چی ګويا دی د نو •

 )تناهزيا(کيږی 
وسيله مسموم کيږی  په له تعقيبيږی زورول کيږی او يا د چاشخص داسی احساس کوی چی ګويا دی د چا پوسي •

 )هزيانات(
 )د افکارو ستونزه) (have muddle or blocked thinking( ، ورو کيدل يا بنديدل د افکاروګډ وډ •
 )aggressive(معلوميږی  صهت په غير معمول ډول هيجانی او غوځينی وخ •
 ړيکو څخه ډډه وکړیا د  ښايی ګوښه والی غوره کړی او د خلکو سره •
 او د خپل ځان د صفايی خيال نه ساتی ځان ته پاملرنه نه کوی •
 )lack of insight(لی ناروغی څخه خبر نه وی د خپ •

Uدی ناروغانو په هکله په ياد ولری هغه مهم ټکی چی بايد د: 

 د واقعيت په درک کولو او فکر کولو کی ستونزه لری •
 ری لکه چا ته يی چی  غوږ نيولی ویله ځان سره خبری کوی او يا داسی ښکا •
 په افهام او تفهيم يا خبرو کولو کی ستونزی لری •
 د خپل ځان او ژوند سره عالقه د السه ورکول •
 وی) anxious(او انديښمند ) tense( کيدای شی چی نارامه، مخرش، ترينګلی  •
 د خلکو څخه ځای ګوښه کوی •
 .اوسی )(violentوونکی يا تيری ک aggressive)  (  ورکيدای شی چی حمله  •
 کيدای شی د ځان وژنی يا بل وژنی کړه وړه ولری •
 

: Chronic Psychosis    سايکوزمزمن  -الف 

دی چی اوږد مهاله غير نورمال کړو وړو او د اعراضو د بدلون  يا نوسان اعراضو سره يو ځای وی چی  يو ډول سايکوز
 د الندنی اعراضو درلودونکی ښايی  څخه شکايت لری ن سايکوزمزم د  هغه خلک چی. ياديږی مهد شيزوفرينا  پنوم 

 .وی

چی پدی کی د اخته کس څان  catatonic behaviour( هزيانات، برسامات، ګډ وډ افکار او خبری، کتاتونيک کړه وړ
 ).شخ او بی حرکته وی او د ځان څخه غبرګون نه ښی

Uپه الندی ډول دی) ی اعراضمثبت او منف (اعراض په دوو ګرپونو ويشل شوی  د سايکوز: 

 ):Positive Symptoms(مثبت اعراض 

شخص . رسره نه منی او مالتړ تری نه کویهزيانات د ناروغ غلط عقايد دی چی نور خلک يی و: Delusionهزيات يا 
 .داسی فکر کوی چی دی يو غټ سړی دی او يا داسی عقيده لری چی دی د نور پوسيله کنترول کيږی
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 .اندی کلک والړ ویبده غلط بولی خو دوی پخپله عقيده دی عقي چی نور خلک ددی  با وجود د

U د فکر تشوش )Thought disorder(: 

ول پوه شی، کډير مشکل ده چی د خبرو په معنی   په دی صورت کی ونه کړی نو کله چی يو شخص په درست ډول فکر
 .ی کوید دوی فکرونه د يو بل سره اړيکی نه لری، ګډ وډ  او بندی خبر

U برسامات ياHallucination : 

تر ټولو  ولو ته وايی چی په حقيقت کی هغه شی موجود نه وی برسامات د داسی شيانو ليدل، اوريدل، بويول، او احساس
ی شی ډير ويرونکی وی او دوی اوازونه کيدآدغه . جود نه ویونو اوريدل دی چی په حقيقت کی موزواآبرسام د  یمعمول

ی دغه ټول برسامات او غلط تعبير شخص ته ريښتيا ښکار. يب الندی يا څوک دوی ته ضرر رسویتعففکر کوی چی د 
هغه خلک چی دغه ډول برسامات لری ښايی عجيب عمل وکړی د مثال په ډول دوی ځان سره خبری کوی يا خاندی لکه 

 . ولی په حقيقت کی څوک موجود نه ویڅوک چی دوی سره والړ وی 

U تهيج ياUnAgitatio :نکی کړه وړه لری چی وکی ناروغ ډير په غوصه وی او حمله کو ځينی وخت په مزمن سايکوز
معموال ناروغ دومره خطرناکه هم نه وی لکه څنګه چی نور خلک فکر . او نور خلک د خطر سره مخامخ کوی ناروغ

 . يی بايد هر وخت تدابير ونيول شی کوی خو بيا هم د مخنيوی لپاره

 : Negative Symptomsمنفی اعراض يا 

. ښکاريږی) Unemotional(هغه شخص چی په مزمن سايکوز اخته وی ښايی ګوښه والی غوره کړی او بی احساسه 
بوخت وی او  ، خپل ځان په منظم ډول نه وينځی او ډير وخت د ځان سرهان د ژوند سره عالقه دالسه ورکویدغه ناروغ

ی نه شی کولی سرته ورسوی او اکثرا خپل کار او درسونو ته الس رسل عادی ورځنی کارونه پدوی نه شی کولی چی خ
 . او ورته ناممکنه وی

 ): Mania(مانيا  -  ج
ی شی دومره سخت وی چی فکر او قضاوت اپه مزاج کی شديد بدلون د مانيا اساسی بڼه تشکيلوی چی دغه بدلون کيد

يسی او ممکن د ، غلط تصميمونه وننه او عقايد ولریل او عجيبه فکرواغيزمن کړی شخص ښايی د ځان په هکله ډول ډو
دوی هزيانات او برسامات هم  ی شیاکيد. کی او خطرناکه کړه وړه ښکاره کړی، ضرر رسونځان څخه شرميدونکی

دوی هزيانات ځان ته د اهميت په قايلولو باندی متمرکز وی لکه دوی ځان ډير قوی ګڼی او ځان د ځانګړی وړتيا  د. ولری
 . باندی بدل شیی شی په ژورخفګان امانيا کيد.  نه چی دوی کومه روانی ستونزه لریبولی او نوموړی ناروغان دا خاوند 

Uاعراض به الندی ډول دی د مانيا معمول  : 
 . اناتول خوشحالی او هيجممع غير •
 . د فعاليت زياتوالی •
 . دی حالت په نسبت ځان ډير مهم ګنلد عا •
 . يول، نوی نظريات او پالنونهيم نضعيفه قضاوت، عجيبه تصم •
 . د خوب کميدل •
 . ضعيفه کنترولرشيت او په خپل مزاج د تخ •
 .ی کول چی خلک ښايی پری پوه نه شیزر زر خبر •
 . رناکه او به بی پروايی موټر چلول، خطف کول، بی ځايه مصروهلوړه لکه قمار  خطرناکه کړه •
 .اعراض لکه هزيانات او برسامات  د سايکوز •
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 .ناروغ سره کولی شی په الندی ډول دی  چی تاسو يی د سايکوزهغه څه 

 شخص ته غوږ ونيسی او قضاوت مه کوی •
 .دغه ستونزی د کمزوری او لټی له کبله منځ ته ندی راغلی •
 ناروغ سره په ارامه، واضح او لنډو جملو کی خبری وکړی •
 په هغوی باندی نيوکه مه کوی •
 د هغه سره د برخورد څخه ډډه وکړی که چيری ناروغ تاسو ته ضرر نه رسوی نو •
 د ناروغ سره د هغه د هزياناتو او برساماتو په هکله بحث مه کوی •
 د ناروغ سره دا ومنی چی د هغوی دغه غير معقول افکار او ادراک د هغوی لپاره حقيقت دی •
 هزيان او برسامات تاسو ته حقيقی دیناروغ ته دا ښکاره نه شی چی دغه  •
 ه کوی يا هغوی سره موافقه مه کوید هغوی سره ټوکی م •
 ناروغ مه تهديدوی •

Uد شخص او کورنی سره مرسته وکړی تر څو پدی پوه شی چی: 

 .اسو غواړی د هغوی سره مرسته وکړیت •
 ناروغ يو واقعی طبی ستونزه لری •
 . ښه پيژندل شوی او د تداوی وړ ده يوه معموال ناروغی نده بلکی هغه سايکوز •
 هغه د سلوک خرابوالی ندیدا د شخص کمزوری يا د  •
 .غی لپاره اغيزمنه تداوی شتون لرید نوموړی نارو •

 
 

 
ټولنيز مشوری او روانی روغتيايی خدماتو امکانات  روانیناروغ يو نژدی روغتيايی کلينک ته واستوی چير ته چی د 

 موجود وی
 

Uروانی ناروغيو تداوی وشديد : 

تدوای بايد زرترزره پيل . ګڼینه نه ګڼی او نه ځان لپاره تداوی ضروری  اخته دی ځان ناروغه هغه کسان چی په سايکوز
دی امکان پيدا شی تر څو نوری مرستی د ناروغ لپاره ګټوری  نکی اعراض ښه شی او دوشی تر څو د ناروغ ناراحته کو

ډاکتر سره مشوره که چيری اعراض د لومړی ځل لپاره ښکاره شوی وی نو دا مهمه ده چی زر تر زره د يو . تمامی شی
اعتماده اشخاص بايد هغه  نکی او يا نور باوکه چيری ناروغ ډاکتر ته د ورتګ څخه انکار کوی نو روغتيايی کارکو. وشی

درمل د تداوی يوه مهمه برخه جوړوی او د ښی نتيجی لپاره . وهڅوی تر څو ډاکتر ته د مرستی لپاره مراجعه وکړی
بی عوارض لری نو ډاکتر ته ښايی څرنګه چی هر درمل جان .لپاره واخيستل شی ، درمل بايد د اوږدی مودیضروری ده

درمل د . چی د نوموړی جانبی عوارضو په هکله ناروغ ته معلومات ورکړی او هم يی د تداوی الری چاری ورته وښايی
ر څو خپل نورمال په تداوی کی يوه مهمه برخه لری چی د ناروغ اعراض ښه کوی او د هغی سره مرسته کوی ت سايکوز

 . ژوند بيرته پيل کړی

برسامات او هزيانات څو ونی وخت . اغيزی لری ه تو اعراضو نسبت منفی اعراضو ته ښنوموړی درمل د ناروغی په مثب
 . ته ضرورت لری تر څو لمنځه والړی شی
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ه کوی چی د ناروغ صيتو ی لپاره مختلفی درمل شتون لری ډاکتر د ناروغ لپاره هغه درملد ناروغی د تداو د سايکوز
د تداوی لپاره  لوپيريډول او داسی نوری د سايکوزرمازين، هپايکوز ضد درمل له جملی څخه کلورد س. لپاره ګټور وی

پوری  تړاو لری چی دغه موضوع بايد د ډاکتر سره ) سايکوز داحمزمنه او (موده د سايکوز د ډول د تداوی . استعماليږی
 . مطرح شی

مدی کبله يو و مانيا تداوی ښايی څو اونی وخت ونيسی، مزمن سايکوز کيدای شی دوباره عود وکړی نو له ها سايکوز حاد 
ناروغ په ښه ډول تداوی شی نو کولی شی چی خپل عادی ژوند ته  چی د سايکوز اوږد مهاله تداوی ته ضرورت لری کله

 . راوګرځی او يو خوندور او ګټور ژوند ولری

ټولنيز مداخالتو  روانیپه تداوی کی مهم رول لری چی نوموړو څخه  ټولنيز مداخالت د سايکوز نیروالو برسيره پر درم
 . څخه هغه وخت استفاده کيږی چی اعراض يی کنترول شی

نی ځفشار، هڅونی، د ور روانیته دی د اخ ر هغه ناروغان چی په مزمن سايکوزد درملو د استعمال سره سره ډير شمي
اړيکو او افهام او تفهيم کی ستونزی لری دغه ناروغان په لږه اندازه ټولنيز او کاری مهارتونه او  ژوند په فعاليتونو،

 . ټولنيز تداوی په دی ناروغانو کی ښه نتيجه ورکوی روانیتجربی لری نو له همدی کبله 
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10Bد ماشومتوب د مودی روانی ناروغی 
دی ستونزو څخه د غټانو سره ورته دی  ی ستونزی ولری چی ځينی يی دی شی چی د غټانو په شان رواناماشومان هم کيد

ځينی وخت دا ستونزمن وی چی په ماشومانو کی د . خو ځينی نوری روانی ستونزی بيا يواځی په ماشومانو کی ليدل کيږی
وی نو بيا  ير وکړو خو بيا هم که چيری په کړو وړو کی ستونزه شديدهنورمال او غير نورمال کړو وړو ترمنځ توپ

 .تشخيص ستونزمن کار نه دی

Uنکی دیود ماشومانو په دريو عامو کړو وړو باندی پوهيدل مرسته کو  : 

 .دی کړو وړو غوښتل شوی او منل شوی دی چی په دی کی دغه الندی کړه وړه شامل دی ځينی د   )۱

نور دغه فعاليتونه په پراخه  داسی د کورنی وظيفی سرته رسول، لمونځ کول، باادبه اوسيدل، د مشرانو عزت کول او
 . سانه ډول د خلکو لخوا ستايل کيږیآاو 

 ځينی کړه وړه د منلو وړ ندی خو بيا هم د ځينو ځانګړو شرايطو الندی تحمل کيږی لکه د ناروغی په دوران کی   )۲
چی دغه کړو ) شوم زيږيدلنوی کور ته کډه کول او يا د نوی ما(فشار په وخت کی  روانیيا د ) مور، پالر او ماشوم(

نکی کړه وړه لکه د ماشومتوب په شان خبری کول او يا د غوصی په وخت ووړو کی د لمونځ نه کول، خواشينی کو
 .دیکی د ډوډی نه خوړل او داسی نور شامل 

دی چی هم د ليتونه شامل اپدی کی هغه عمال او فع: هغه کړه وړه چی نه شو کوالی او نه بايد تحمل او نه تقويه شی  )۳
ماشوم، د کورنی غړو او هم د نورو خلکو فزيکی هيجانی يا احساساتی او يا ټولنيز ښه والی ته مضر دی دغه کړه وړه 

، مذهب او يا ټولنيزو عمال ښايی د قانون، اخالقياتو ا ښايی د ماشوم فکر او پوهی په انکشاف کی مداخله وکړی دغه
نکی او يا تخريبی کړه وړه لکه غال کول، له کاره تيښته، وښايی ډير حمله کودابو لخوا منع کړی شوی وی په دی کی آ

سګريت څکول، نشی توکو څخه بده استفاده، په مکتب کی ناکامی او يا د خور او ورور سره شديد مخالفت او داسی 
 .نور شامل دی

 : Mental Retardation ذهنی وروته والی يا 

کولو ستونزه لری او د خپل ورور او خور او يا همزلو په نسبت وروسته پاتی ښکاری ځينی ماشومان د نوی شيانو په زده 
، دغه ماشومان ښايی د ماشومتوب د لومړی دوری څخه په انکشاف کی ستونزی ولری لکه خاپوړی کول. کيږی

 .پيل کيږی، ګرځيدل، خبری کول او داسی نور چی دغه فعاليتونه نسبت نورو ماشومانو ته په ځنډ سره کښيناستل
 

I Q Category Percentage Skill Attainment 
85 – 100 Normal   
70 – 85 Normal not M R   
50 – 70 Mild M R 70 % of cases Educable 
35 – 50 Moderate M R 15 % of cases Trainable 
20 – 35 Sever M R 8 % of cases Needs Help 
Below 20 Profound M R 2 % of cases Dependent 

 

Uذهنی وروستوالی معمول څرګندونی په الندی ډول دی: 

 خاپوړی کول، په خپلو پښو تګ او خبری کولو کی وروستوالیپه انکشافی مرحله د ژوند کی لکه کيناستل،  •
 د ماشومتوب د کړو وړو دوامداره پاتی کيدل •
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 د نوی شيانو زده کولو کی ستونزه لرل د زده کړی په وړتيا کی کموالی لکه په ښوونځی کی ستونزی لرل، •
 .ی چی په نورو ماشومانو کی ليدل کيږی په دوی کی نه ليدل کيږیښد عمر مطابق د ذکاوت د انکشاف هغه ن •
 د زيرکتيا کموالی •
 د ځان ته په پاملرنه کی ستونزی لرل •
 لوندول د کړو وړو ستونزی لکه بد خويی، د سر وهل، د بستر  •

 :ماشومانو سره څه کوالی شو په روانی ستونزو اخته

 د هغوی سره د هغو د عمر مطابق خبری وکړی •
 په کراره، واضحه او لنډو جملو کی خبری وکړی •
 د هغوی سره مرسته وکړی تر څو د خپلو ستونزو په هکله خبری وکړی •
 شخص ته غوږ ونيسی او قضاوت مه کوی •
 .دغه ستونزی د کمزوری او لټی له کبله منځ ته ندی راغلی •
 هغوی باندی نيوکه مه کوی په •
 .ه کيږیصه غوی ستونزو له کبله چی دوی لری مه پپه ماشومانو باندی د هغو •
 ، ورونه او خور به جريان کی واچوی يعنی خبر يی کړید کورنی غړی لکه مور او پالر •

Uد ماشومانو سره مرسته وکړی تر څو پوه شی چی: 

 تاسو غواړی د هغوی سره مرسته وکړی •
 ستونزه لری روانیدوی   •
 د ماشومانو روانی ستونزی په ښه ډول پيژندل شوی او د تداوی وړ دی •
 ی شیااخته کيد هر ماشوم په دغه ستونز •
 فی ستونزی شتون لریپه دوره کی د روانی روغتيا مختل د ماشومتوب •
 د تداوی لپاره اغيزمنی الری چاری شته دی  •
 د مور، پالر، ورونو او خويندو مالتړ ډير مهم دی •

Uه وخت سره پيژندل ډير مهم دی ځکه يو شمير داليل وجود لری چی په وخت سره مرستی  ښه والی  ښيپ: 

ماشومان د يواځی  والی  او زړه تنګوالی احساس کوی، مور او پالر به هم انديښمن وی ځکه چی دوی نه بوهيږی  •
 چه څه وکړی

د مثال په ډول په  ختګ د ځنډ سره مخامخ کړید اوږد وخت لپاره د ستونزو درلودل ښايی ماشومانو نورمال پرم •
 ښوونځی کی د هغه پرمختګ او يا د کورنی او ملګرو سره اړيکو باندی اغيزی کوی

 دوی لپاره  ډير مشکل شی   کمزوری کوی او دا بهباندی عتماد په نفس ااشومانو باور او سره مبارزه به د م د ستونزه •
 چی ځان د ستونزو سره عيار کړی

 سانه وی نسبت  پر مختللی حالت ته آمراحلو کی د ستونزو تداوی ډيره  وپه لمړي •
ه شی نو امکان لری د بلوغيت په دوره کی دوباره څرګنده شی چی د ماشومتوب په دوره کی تداوی نهغه ستونزی  •

 او د ناروغ په اينده ډيری سختی اغيزی ولری

يايی مرکز ته چيرته چی روانی  روغتيايی خدمات موجود هغه ماشومان چی  روانی روغتيايی ستونزی لری هغه روغت
 وی  وليږدوی
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11Bېد نشه يی توکو د استعمال اړونده ستونز)Substance use Related  Problems( 
يا ډير زيات  د نشه يی توکو غلط استعمال د نشه يی توکو لکه اپين، هيروين، چرس او داسی نورو د حد څخه زيات

سروی چی  ه يو. ودی او پرمختګ په حال کی ده دغه ستونزه په افغانستان کی د ځوانانو تر منځ استعمال څخه عبارت دی
د  ۵۰۰۰۰د اپين استعمالونکی او  ۱۵۰۰۰۰الدی کال کی تر سره شوی دا ښودلی ده چی په افغانستان کی يم ۲۰۰۵په 

د نشه . وکو  تر منځ نزدی اړيکی وجود لرید سټيګما يا داغداره کيدلو او د نشه يی ت. هروينو استعمالونکی شتون لری 
د استعمال په اختالل يا تشوش  دی معنی نه ورکوی چی شخص د نشه يی توکو يا الکولو استعمال په يواځی ډول د يی توکو

 .ه دیتاخ

Uشامل دی د د استعمال په تشوش کی الندی موا د نشه يی توکو: 

 ، ښوونځی  يا کور کی د ستونزو او يا قانونی ستونزو سبب کيږیپه نشه يی توکو يا الکولو روږدی کيدل چی په کار •
په هغه حد او اندازه د نشه يی توکو يا شرابو استعمال چی روغتيا ته صدمه رسوی چی دغه صدمه کيدای شی  •

 .فزيکی او يا روانی وی

Uپه نشه يی توکو روږدی کيدلو اعراض په الندی ډول دی: 

شخص د ورځ په تيريدو سره يی د نشه يی توکو د زيات مقدار : Toleranceيا د نشه يی توکو په مقابل کی تحمل  •
  .ته ضرورت پيدا کوی او يا دوی موادو د د بار بار استعمال سره د هغوی تاثيرات هم کميږی

شخص کی د نشه يی توکو د پريښودلو اعراض منځ ته راځی يا دا چی د : د نشه يی توکو په پريښودلو کی ستونزی •
 .توکو د پريښودلو  او اعراض د تسکين لپاره نشه يی توکی استعمالوی نشه يی

 .ډير زيات مقدار او يا د اوږدی مودی لپاره د نشه يی توکو استعمال •
 .د نشه يی توکو په پريښودلو او يا کموالی په وخت کی ستونزی لرل •
 يدلو کی ډير وخت مصرفيږیاو يا د هغه د اغيزو څخه په ازاد لو ندلو، استعمالوود نشه يی توکو په م •
 ی خپل مهم ټولنيز، وظيفوی يا تفريحی فعاليتونه کموی يا پريږدیهشخص د نشه يی توکو د استعمال له وج •
شخص سر بيره پردی چی د نشه يی توکو د منفی اغيزو څخه رنځ وړی خو بيا هم د نشه يی توکو استعمال ته دوام  •

 ورکوی

 :په الندی ډول دی  اعراضمعمول ) رکت( هيروينود پريښودلو/اپينوUد      

 د پزی څخه د اوبو بهيدل او پرنجی کول •
 شديد د  بدن درد •
 )frequent yawning(بار بار خوله وازی کول  •
 په خوب کی ستونزی  •
 د ګيډی درد •
 )اسهال(نس ناستی  •
 نارامی •
 د ويری او خپګان احساس •
 هيروينو د الس ته راوړلو لپاره هلی ځلی کول/ د اپينو •
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که څه هم ډيری خلک دا وايی چی دا کار کولی .د نشه توکو پريښودل د نورو خلکو د مرستی څخه پرته ډير ستونزمن دی
زمونږ  relapseحتی د طبی مرستی سره سره بيا هم د نشه يی توکو د غلط استعمال عود يا . شی خو اکثره يی ناکاميږی

 .په هيواد کی ډير لوړ وی

 

په افغانستان  Benzodiazepine. وديارپين د خاندان  د خوب راوړنکو تابليتونو د استعمال دهبل معمول ستونزه د بنز
 . کيږیکی معموال د خوب او ويری پوری اړونده ستونزو لپاره توصيه 

د بنزوديازيپين دوامداره او غلط استعمال د الندی اعراضو سبب کيږی چی دا د هغو اعراضو سره چی په لمړی وختونو 
 : درمل د هغو لپاره توصيه کيدل ورته دی کی دا

 ) Anxiety(  ويره  •
 بی خوبی •
 بی اشتهايی •
 سردردی ګانی •
 )weakness(کمزورتيا  •

U د بنزوديازيپين د پريښودلو اعراض عبارت دی له: 

 ژور خپګان •
 لړزه •
   )feeling unreal(غير واقعی احساس  •
 بی اشتهايی •
 د عضالتو رپيدل او درد •
 لد حافظی د السه ورکو •
 د حرکی فعاليتونو خرابوالی •
 زړه بدوالی •
 سر ګرځيدل •
 اختالجات •

(: What you can do   تاسو د ناروغ سره څه کولی شی)  

 شخص ته غوږ ونيسی او د هغه د ښه والی او بد والی  قضاوت مه کوی •
 په هغوی باندی نيوکه مه کوی •
د اوږدی مودی له پاره هغوی سره مرسته  د شخص سره د غير انتقادی الرو څخه کار واخلی نو کولی شی یکه چير •

 وکړی
 ه شیدی د هغه د اعراضو له کبله په غوصکوشش مه کوی چی په شخص بان •
 حت مه کوی لکه هر څه سم دیيهغوی ته نص •
 تر څو چی ناروغ تاسو ته ضرر نه وی درسولی  د هغه سره برخورد يا تصارم مه کوی •
 ږیپه هغوی کسانو چی دغه اعراض لری مه غوصه کي •
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Uد شخص او کورنی سره مرسته وکړی تر څو پدی پوه شی چی : 

 يو واقعی طبی ستونزه لرید نشه يی توکو استعمال  •
 د نشه يی توکو استعمال يو معمول ستونزه ده  •
 ځينی خلک نسبت نورو ته دی ستونز باندی د اخته کيدو زيات ميالن لری •
 ی سره مرستی لپاره اغيزمنی الری چاری شتون لریهغه خلک چی نشه يی توکی يا الکول استعمال کوی د هغو •
 مالتړ ډير مهم دی د غړو د کورنی •
روانی ناروغی ښايی د نشه يی توکو د استعمال له کبله منڅ ته راغلی و چی د ويری او ژور خپګان د تداوی لپاره  •

 .اغيزمنی الری چاری شتون لری

  

 

 روږدو کسانو د تداوی مرکز ته د طبی مرستی لپاره وليږیناروغ يو نژدی روغتيايی مرکز يا په نشه يی توکو 
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12Bيا  يرګيمEpilepsy 
. رګی يوه روانی ناروغی نده او نه د ټيټ ذکاوت نښه دهيم. لری ب ماغی ناروغی ده چی ډول ډول اسبا رګی يوه ديم
 ب ډير زيات اسبا ميرګی. منځ ته راشیکی په هر عمر  چی  رګی په ماشومانو کی ډير معمول ده خو بيا هم کيدای شیيم

 .لری خو ځينی وخت د هغه سبب پيداکول دير ستونزمن وی

 :رګی ځينی معمول اسبابيد م
 ټپونه يا صدمه د ماغ  •
 )  Meningitis, encephalitis, brain infection( د دماغ انتانات لکه  •
 د دماغ غير نورمال انکشاف •
 د دماغ تومورونه •
 نور د رګونو ناروغی ه اود دماغ سکت •
 د ماشومتوب د دوری انتانات •

ناروغی ده چی د حملی وخت يی معلوم نه وی او په مختلفو فاصلو د وخت کی منځ ) episodic( يوه حمله اوره  ميرګی
د حملی په وخت کی ناروغ غيرارادی حرکات لری او شعور د . د دوو حملو تر منځ شخص روغ معلوميږی. ته راځی

رپيږی يا لړزه کوی، شخ  ځيږی،حملی په وخت کی شخص په ځمکه غورچی ښايی څو دقيقی دوام وکړی د  السه ورکوی
ته  صکله چی حمله ختمه شی نو شخ. ی، تشی يا ډکی بولی تری پخپل سر ځیځاتی کيړی د خولی څخه يی ځګونه راپ

 .په ياد نه وی  خوب ورځی او د پيښی په هکله هيڅ دمعلومات ور

Uلی معمول اعراض عبارت دی له رګی د حميد م: 

 ناڅاپه غورځيدل •
 ی هوشه کيدلب •
 رپيدل او غير نورمال حرکات •
 شين کيدل  •
 د ژبی چيچل او د خولی څخه د ځګ رتلل •
 خاريجيدل) تشی او ډکو متيازو(پخپل سر د بولو  •
 د سترګو سپين تښتيدل •

په ډيرو پيښو کی شخص هر . په ياد نه لری س او خوبجن وی او د حملی په هکله هيڅ همروغ ګند حملی څخه وروسته نا
که چيری تداوی نه شی نو د حملو . ځل ورته مشابه حملی تيروی چی د يوی حملی اعراض  بلی حملی سره ورته وی

 .تعداد او دوام زياتيږی

Uهغه الرښونی چی د ناروغ سره د حملی په وخت کی مرسته کوی: 

 مخه ونيسیو او رپيدلو تمه کوی چی د ناروغ د حرکا هڅه •
 د چيغو او خوځولو پواسطه د ناروغ د ويښولو هڅه مه کوی •
 هغه شيان چی په هغه باندی د غورځيدلو له کبله ناروغ ته صدمه رسيږی د ناروغ د شاوخوا څخه لری کړی •
 ناروغ د يو ځای څخه بل ځای ته مه انتقالوی •
 سره ووځیپه يو اړخ واړوی تر څو د خولی افرازات په اسانی   په کراره شخص •
د هغه په خوله کی د مشروباتو د اچولو  شخص خوله په زور خالصه کړی او هم هيڅ وخت کوښښ مه کوی چی د •

 څخه ډډه وکړی
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 د شخص د سر الندی يو نرم شی  لکه بالښت کيږدی •
 ډيری پيښی ژوند تهديدونکی نه دی ميرګید  •
 کله چی حمله پای ته ورسيږی نو د ګنګسيت نښو ته متوجه اوسی •
 .شخص غواړی چی ارام وکړی او يا خوب ته والړ شی نو اجازه ورکړی ی چير که •

تداوی نه شی نو د شخص  ميرګیکه چيری . تشخيص شی نو مهمه ده چی تداوی په بيړه سره پيل شی ميرګیکله چی 
 . سره مخامخ کوی) داغ(سټګما ژوند محدود کوی او هغه د ټولنيزی 

يو اوږد مهاله تداوی ته ضرورت لری او بايد د  ميرګی.  وسيله کنترول کيږیه پ ضد درمل ميرګیحملی د  ٪۸۰ ميرګید 
ټولنيز مشوری  روانیناروغان او همدارنګه د هغوی کورنی  ميرګیيو شمير د . يو داکتر تر څارنی الندی ادامه پيدا کړی

 .ته ضرورت لری

(: What you can do (تاسو د ناروغ سره څه کولی شی    

 نيسی او د هغه  په هکله زر قضاوت مه کوی شخص ته غوږ و  •
 نيوکه مه کوی د ناروغی له کبله  په هغوی باندی •
انتقادی الرو څخه کار واخلی نو کولی شی د اوږدی مودی له پاره هغوی سره مرسته  د شخص سره د غير یکه چير •

 وکړی
 ه شیصدی د هغه د اعراضو له کبله په غوکوشش مه کوی چی په شخص بان •
 حت مه کوی يه نصغوی ته •

Uد شخص او کورنی سره مرسته وکړی تر څو پدی پوه شی چی: 

 طبی ستونزه لری يوه واقعی ميرګی •
  دا يو معمولی ناروغی ده •
 دی ستونز باندی د اخته کيدو زيات ميالن لریپ  ځينی خلک نسبت نورو ته •
 دا يو د تداوی وړ ناروغی ده •
 لریمهاله  تداوی ته ضرورت  يو منظم اوږد ميرګی •
 ه کيدای شیم  اختناروغان کيدای شی چی په نورو روانی ناروغيو باندی  لکه ويره، ژورخپګان ه ميرګید  •
 د اغيزمندی تداوی سره ناروغان کولی شی  د نورو په شان عادی ژوند وکړی •

 
 

 
 لپاره طبی خدمات شتون لری ميرګیناروغ داسی يو روغتيايی مرکز ته وليږی چير ته چی د 
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 )Self Harm/Suicidal Behavior( څان وژونکی کړه وړه / ته ضرر رسولو  ځان

د يو قصدی  او سنجيده عمل څخه عبارت دی چی شخص ځان ژوبلوی او يا ځان  ) Self Harm( ځان ته ضرر رسول 
ت کی فشار او نه ژغم کيدونکی داخلی ناکراری په وخ روانید شديد احساساتو د شديد  Self Harm. ته ضرر رسوی

ندولو يوه الره فشارد څرګ روانیځان ته ضرر رسول د ژور ، د سختی شخړی وروسته منځ ته راځیلکه د کورنی سره 
ختونو کی په د ځان ته ضرر رسولو پيښی  په ښځو کی ليدل شوی دی او همدارنګه به افغانستان کی وپدی وروستيو  ،ده

 .په نارينو کی نوموړی پيښی ليدل شوی دی

 :تان کی د ځان ته ضرر رسولو  معمول ميتودونه او طريقیافغانسUپه 

 د تيلو پوسيله د ځان سوځول •
 د حشره وژونکو موادو خوړل •
 ځان ځوړندول •
 په اوبو کی ځان غرقول •
 د پوستکی يا غاړی غوڅول •
 بدن زخمی کول •
 )Drug over dosage(په زيات مقدار درمل خوړل  •
 د جګو ځايو څخه د ځان غورځول •

د ځان وژنی  . ځان ته ضرر رسولو هڅه کوی خو ځينی بيا دغه کار بار بار اجرا کوی ل يا دوه ځل ځينی خلک يو ځ
 .عمده الملونه روانی ناروغی دی 

armSelf HU په هکله ځينی حقيقتونه : 

 ځوانان د ځان ته د ضرر رسولو هځه ډيره کوی خو بيا هم دغه کارپه هر عمر کی منځ ته راتلی شی •
 انو ښځو کی نظر نارينو ته ډير معمول دیلو عمل په ځود ځان ته ضرر رسو •
 ی په نورو غړو کی هم ډيريږیند ضرر رسولو څخه وروسته ددغه عمل چانس د کور •
يا جنسی  روانیځان ته په ضرر رسولو الس پوری کوی ښايی دوی په تيرو وختونو کی د فزيکی،  هغه خلک چی •

 تيری ښکار شوی وی
چی د ژوند ملګری سره، د ملګرو سره او د کورنی د غړو سره  د اړيکو د خربوالی ضرر رسولو پيښه کيدايی شی  •

 څخه وروسته منځ ته راشی
 هغه خلک چی د بی وسی او زړه تنګوالی احساس کوی ښای چی ځان ته په ضرر رسولو الس پوری کړی •
 ون لریځان ته ضرر رسولو د پيښو ډير امکان شت زی لری په دوی کی هغه خلک چی روانی ستون •

 

 

په اسالم کی ځان ته ضرر رسول او ځان وژنه لويه ګناه ګڼل کيږی خو د هغه چا لپاره چی د ځان وژنی هڅه کوی کومه 
ځان ته د ضرر رسولو او ځان وژنی  کسانو لپاره چی   ټولنيز پاملرنی شتون د هغو روانی د. شرعی جزا شتون نه لری

 .وی د خالصی يوه الر پرانيستی دهکهڅه کړی او په راتلونکی کی د داسی عمل 
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ان ته ضرر رسولو او ځان وژنی افکارو سره مبارزی لپاره بيالييلی الری چاری شته چی د خلکو سره د ستونزو په ځ 
 .کرار کولو او حلولو کی مرسته کوی

Uځينی د الرو چارو څخه په الندی ډول دی: 

 بری کولدی افکارو په هکله خ د ملګرو او د کورنی غړو سره د •
د يو شمير فعاليتونو لکه د خپلوانو څخه ليدنه، لمونځ کول، د نورو سره مرسته کول لکه ګاونډ يانو سره او داسی  •

 نورو فعاليتونو پوسيله
 د شخص د افکارو راګرځول او راوړل •
 په يو خوندور کار يا شی باندی تمرکز کول او ځان ارامول •
 رو لټولد احساساتو د څرګندولو لپاره د نورو ال •
 په مثبتو او ښو شيانو د فکر تمرکز کول •

  ): what you can do(تاسو د ناروغ سره څه کولی شی 

 ی يا بدوالی په هکله قضاوت مه کویاروغ ته غوږ ونيسی او د هغه کمزورن •
 متویشخص د ستونزو درلودلو له کبله مه مال •
 مودی لپاره مرستی زمينه مساعدول د غير انتقادی الرو چارو څخه کار اخستل د هغوی سره د اوږدی •
 د شخص سره مرسسته وکړی تر څو خپل د ځان ته ضرر رسولو افکارو په هکله تاسو سره خبری وکړی •
 حت مه کوی لکه هر څه سم دیيهغوی ته نص •
 تر څو پوری چی تاسو ته ضرر نه وی رسولی ترد هغوی سره د برخورد څخه ډډه وکړی •
 خبری وکړی فشارونو په هکله تاسو سره  روانیزه خپلو تاد شخص سره مرسته وکړی تر څو د  •

Uشی چی د شخص او د هغه د کورنی سره مرسته وکړی تر څو پوه: 

 يوه جدی ستونزه ده  Self Harmته ضرر رسول يا  ځان  •
 ځينی خلک د نورو په پرتله ستونزو ته ډير مساعد دی •
 ی يوه برخه وی د ځان وژنی افکار کيدای شی چی د يوی شديدی روانی ناروغ •
 فشار راوړنکی پيښی په مقابل غبرګون وی روانیه د ضرر رسول کيدلی شی چی د يوی ځان ت •
 د نارامه کوونکو احساساتو د څرګندولو لپاره نوری الری شتون لری •
 ځان ته ضرر رسولو خطر کم   ملګری او کورنی غړی کولی شی چی •

 
 
 

ټولنيز مشوری او روانی روغتيايی خدماتو امکانات  روانیر ته چی د ناروغ يو نژدی روغتيايی کلينک ته واستوی چي
 موجود وی
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13B ناڅرګنده يا مبهم جسمی شګاياتونه )Unexplained Somatic Compliant  ( 
يکی تشوش يا ناروغی نه لری يلکه خپل روانی هغه خلک چی ناڅرګنده يا مبهم جسمی شکايتونه لری دوی کوم خاص فر

 .کی اعراضو په شکل څرګندویستونزی د فزي

منځ ته راځی ډير حساس دی او په  ی تغيراتو په مقابل کی چی په بدن کدغه خلک معموال د نورو خلکو په پرتله د هغو 
 .په شځو کی ډير معمول ده ه نو دغه تغيرات څرګندول دغه ستونزمختلفو شکلو

Uځينی معمول مبهم جسمی ستونزی چی ليدل شوی عبارت دی له: 

 دردی سر •
 د مال دالندينی برخو دردونه •
 ، زړه بدوالی او کانګید ګيډی دردونه •
 د ځان درد او د غړو ناراحتی •
 ندونو کی  دردونهبمټو، لينګيو او  په •
 په بلع کولو کی ستونزی درلودل •
 سيت يا سرګرانیګګن •
 ضعيف کيدل د ضعف حملی يا •

دغه خلک معموال . ی، ويره او ژور خپګان هم لریدوی اکثرد خوب ستونز خلک چی مبهم جسمی شکايتونه لری هغه 
ف داکترانو ته تللی ډول ډول البراتوری معاينات دغه خلک مختل. فشار تاريخچه لری روانیاوږدی، پيچلی طبی او شديد 

فی درمل يی خوړلی  خو هيڅ اغيزه يی ودل شوی او مختلښډول تشخيصونه ايپدی ډول  ايی تر سره کړی او د هغوی لخو
د مبهم جسمی شکايتونو . پدی خلکو کی اعراض ټول حقيقی دی او په قصدی ډول منځنه نه وی راغلی. نه وی کړیپری 

 .فشار سره پيل کيږی او يا بدتر کيږی روانیکوم ځانګړی سبب ندی معلوم خو اعراض د 

ل دول د اعراضو د منځه ی په مقابل کی د مبارزی د وړتيا او دندی ښه والی دی يواځی په مکمد تداوی موخه د ناروغ
 : وړل ندی د عمومی تداوی مهمی برخی عيارت دی له

په لمړی . عملی سپارښتنی ناروغ ته نان ورکول، په مثبت ډول د ستونزی واضح کول اويپه اغيزمنه توګه تسلی  او اطم
بيا ممکن فزيکی سر کی ځينی ناروغان ښايی د اعراضو څخه د خالصون په هکله په انديښنه کی وی او ځينی نور 

 .وی او کيدای شی چی باور ونه کړی چی دوی کومه فزيکی ناروغی نلری ناروغی د لرلو په هکله وارخطا

  ): what you can do(تاسو د ناروغ سره څه کولی شی 

 ولو پوخت کړیپل احساساتو په بيانولو او څرګندشخص د خ •
 هکله قضاوت مه کویناروغ ته غوږ ونيسی او په  •
 حقيقی دی او کمزوری او لټی له کبله ندی دا واضح کړی چی دغه دردونهته  شخص •
 په شخص باندی نيوکه مه کوی •
 ه مه کویباندی د اعراضو لرلو له کبله غوص په شخص •
 حت مه کوی لکه هر څه سم دی، ځان خوشحاله وساتهيهغوی ته نص •
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Uاو پوه شی چی د شخص او د کورنی سره مرسته وکړی تر څو اميدوار او خوشبين اوسی: 

 ناروغ يو واقعی طبی ستونزه لری •
 غتيايی ستونزو له کبله ویواعراض کيدای شی چی د روانی ر •
 دا د شخص کمزوری يا د هغه د سلوک خرابوالی ندی •
 ټولنيز مشاور لخوا د ناروغ سره مناسبه او اغيزمنه مرسته کولی شی روانید داکتر او يا  •
 سی حالت سره مخامخ کویدا لټی نده بلکه ناروغی خلک د دا •
ينی وخت د هغه څخه بهبودی هم يو څه موده لری تر څو پرمختګ وکړی او ځنوموړی ناروغی وخت ته ضرورت  •

 .چيری د ناروغ سره سم مرسته وشی نو ډير زر ښه کيږی ته ضرورت لری  خو که 
 شونی ندی د نوموړی ناروغی تشخيص د البراتواری معاينات او اکسری او داسی نور په ذريعه •
 

 
. 

نی روغتيايی خدمات امکان شتون ولری اټولنيز مشوری يا رو روانیغتيايی مرکز ته چيرته چی د وناروغ يو نژدی ر
 .وليږل شی
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14Bرامونکی تمرينونه آ)Relaxation Exercise( 
 )فشار الندی وی ګټور تمام شی روانیښايی د هغه ناروغانو لپاره چی د ډير (

 

 :)Jacobson(رامونکی تمرين آضالتو د ع

دا ورته واضحه کړی چی تاسو ت غوره کړی او يم وضعرا آ غواړی چی په يو مناسب اود مراجعه کوونکی څخه و •
 خاصو نوموړی حالت هغه وخت منځته راځی کله چی تاسو د. ارام حالت ته يوسیيو ژور  وروسته تر تمرين  به

 .ور وښايیعضالتو د شخوالی او نرموالی طريق 
 )اخستلو تمرين وګوری هد سا( اخيستلو ته متمرکزه کړی  هتوجه سا  خپله ټوله •
، بيا يو څو شيبی اخيستلو ته متوجه شی همراجعه کوونکی ته ووايی چی سترګی پټی کړی او په مکمل ډول خپل سا •

 انتظار وباسی
 : وروسته تر دی بيا ورته دغه الندی الرښونی وکړی •

 ۱۰دغه حالت د کړی او کوشش وکړی چی خپلی وريځی د ويښتانو د خط سره ولګوی او خپل تندی کونځی   ⇐
 . یبيا څان ارام کړی او کوښښ وکړی چی دغه ارامښت په خپل ټول بدن کی احساس کړ .ثانيو لپاره وساتی

ښت په دی ارام همدانګه د. تر اوسه پوری د تنګوالی يا فشار احساس کوی وګوری چی د بدن په کومه برخه کی
ارامښت  کی  خپل بدن  هد اجرا کولو ځخه  وروست د الندی تمرينونو. متوجه شی تهتنفس   نتيجه کی خپل

  احساس کړی
 ځان دوباره ارام کړی. تر هغه حد پوری  چی مو  وسه وی کلکی بندی کړی ثانيو لپاره  ۱۰ د خپلی سترګی  ⇐
ثانيو لپاره قواره جوړه کړی او  ۱۰ه وباسی او د د خپل د خولی کنجونه شاخوات : شونډی غومبوری او ژامه  ⇐

 دوباره ځان ارام کړی
 .او بيا ارام کړی  ثانيو لپار ۱۰السونه مخی ته وغځوی او الس ډير کلک موټی کړی د   ⇐
سره السونه  و غځوی او په خپل ټول زورخپل مټی په دوو خواو کی او نه ښکاره کيدونکی ديوال د مقابل کی   ⇐

 .ثانيو لپاره بيا ځان ارام کړی ۱۰ی د يله کړمخی ته ټ
 ختدی څخه زيات س ، او يا د ثانيو لپاره ۱۰خپل څنګل قات کړی او خپل مټ په ډير قوت سره شخ کړی د   ⇐

 بيا ځان ارام کړی . کړی 
 اره جګ کړی او بيا ځان ارام کړیت وخت لپثانيو يا زيا ۱۰د  پوری نوخپل اوږی تر غوږو  ⇐
که چيرته  د ناستی په حالت کی اوسی  نو پدی .د کمان پشان   پورته کږهخپل مال   يا ځمکی ځخه   د بستر  ⇐

 ثانيو ۱۰د  نوموړی حالت .  د چوکی  ځخه لری کړی  او خپل څان  د کمان پشان کړی   خپله مال صورت کی  
 بيا ځان ارام کړی. پوری  وساتی او 

 په کولو سره شخ ونيسی او بيا ځان ارام کړی اره د زوريا زيات وخت لپ ثانيو ۱۰ګيډی عضالت د   د   ⇐
 ۱۰ی د چی څومره زور چی پکی وی شخ ونيس د ورنونو عضالت د دواړو پنډيو ته د فشار ورکولو په وسيله  ⇐

 دوباره بيا ځان ارام کړی ،ثانيو يا زيات وخت  لپاره
پاره قات کړی او بيا ځان ثانيو ل ۱۰ته د بدن خواته د پښی د خنګری په برخه کی څومره وس درکی وی پور  ⇐

 ارام کړی
 ثانيو لپاره حلقه کړی په ډير زور سره  او بيا ارام کړی ۱۰د پښی ګوتی داخل خواته د   ⇐
عضالتو فشار  چی په  ټول عضالتو ته تقلص ورکړی کله. اوس نوموړی ټول تمرين په يو وار اجرا کړی  ⇐

سر وکړی او بيا ځان ارام کړی، او بيا د ټولو  فس ودروی او دغه کار د زور په زياتولوزياتوی نو خپل تن
د فرش  ، ستاسی  اوږهی دیستاسو ټول بدن په فرش باندی خوشی شو عضالتو سستوالی يا استرخا احساس کړی
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کته راځی  او  په خوله وازی خپله خوله خالصه کړی نو ژامی مو ښ. سره لګيړی او ځان ازاد احساس کړی
 .دی احساساتو څخه خوند واخلی او د ی کی ځان ونيس په همدی حالت. باندی پيل کوی

 
 

يا دغه تمرين يی خوښه شوی دی او پدی پوه آيا د ارامی او راحت احساس کوی  آد مراجعه کوونکی څخه و پوښتی چی  
 .شوی  چی د بدن کومه برخه کی فشار وجود لری، د مراجعه کوونکی څخه وغواړی چی تمرين په کور کی اجرا کړی

 
  ):Breathing Exercise(اخيستلو تمرين  هساد 
 .يوه داسی ارامه کوټه و ټاکی چی څوک ستاسو تر منځ خنډ نه شی •
 :مراجعه کوونکی ته الندی الرښوونی وکړی •

 يوی نقطی ته   تر څو تمرکز ه تاسو سره مرسته وکړی يا يو شی يا ديوال ته وګوری دا ب خپلی سترګی وتړی او  ⇐
 وکړی

ويستلو  ساهپه ځانګړی ډول متوجه شی  ته باندی تمرکز وکړی خپل تنفس رتم ته، د خپل تنفس يوه شيبه وروس  ⇐
 .يستل پخپله شروع شیه اخايستل  په لږه اندازه اوږود کړی او تر هغه صبر وکړی تر څو سا هته سا

، س کویڅه ډول احسا وکړی، متوجه اوسی چی ستاسو شا هو بدن څه ډول احساس لری ورته توجدا چی ستاس  ⇐
 .ستاسو د پښی تلی څه ډول د ځمکی سره  په تماس دیاو  تاسو څه ډول  په چوکی کی ناست ياست 

 .ر اوسیبباخ  څخه ، ساه اخيستل او ساه ويستلود خپل د تنفس  ⇐
 تم ييستلو او ويستلو  راخ هد سا  باندی تمرکز وکړی د تنفس  رتم  پوزی د الری په کراره، ژور، منظم اوس د  ⇐

 .ته متوجه  او مشاهده يی کړی وقفه اخيستلو او ويستلو هوجه شی، او د سامت ته 
په  که چيری د تنفس  . فشار د بدن څخه وځی روانیو باسی نو داسی فکر وکړی ګويا ستاسی ټول  هکله چی سا  ⇐

له ، او که چيری په خپوخت کی يو داسی مانعه چی ستاسو د تنفس  مخه نيسی احساس کړی نو همدلته ودريږی
ی څخه تنفس تمرکز وکړی، او د همدی نقطنوموړی   باندی  سينه کی د فشار احساس کوی نو هڅه وکړی چی

 فشار د سږو د هوا سره  يو څای ستاسو له بدن څخه ووڅی وکړی او پريږدی چی دنوموړی 
سوچونه هم ويستلو سره چی هوا ستاسوله بدن څخه وځی تشويشونه، دردونه،  هداسی فکر وکړی چی  د هر سا  ⇐

 .په کراره ستاسی له بدن څخه وځی
 .اخيستلو سره نوی انرژی او قوت ستاسی بدن ته داخيليږی هداسی فکر وکړی چی د هر ځل سا  ⇐

 

 

لمړی تمرين تشريح کړی او بيا د هغه د ترسر کولو لپاره الرښونه وکړی، به پايی کی کوښښ وکړی چی يو ځای تمرين 
 .نکی داسی احساس ونه کړی چی تاسو ورته ګوریتر سره کړی تر څو مراجعه کوو

دا واضحه کړی چی  هغه کواليی شی دغه تمرين هر ورځ تر سره کړی او يو څه وخت وروسته کوالی شی چی په 
 .استراحت ضرورت وی له دی تمرين څخه ګټه واخلی و حاالتو کی چی دی ته د ارامتيا مختلف
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15Bاخله ی تاوتريخوالی په صورت کی مدد کورن )Crisis Intervention Conflict of Domestic Violence( 
 .ښکار شوی وی تاوتريخوالی  نکی سره مخ شی چی  کورنیود يو نرس يا قابلی په حيث  تاسو ښايی د داسی مراجعه کو

ارنګه همد. او ځان مالمت ګنی  نوموړی حالت په اړوند د ډير خجالتی احساس کوی د تاوتريخوالی ښکار شوی خلک د
څوک چی د تاوتريخوالی ښکار شوی وی نو  دی خلکو به هکله يو ډول قضاوت کوی چی د دوی به عقيده هغه ټولنه هم د

کنده خبره ده چی ينو پدی ډول دا يو پر. هغوی حتما داسی يو څه عمل  کړی دی چی د تاوتريخوالی مستحق ګرځيدلی دی
ونه لری او نه به د تاوتريخوالی ښکار شوی خلک د تاوتريخوالی  نکی ذهنيتومسلکی مشاور به په هيڅ ډول قضاوت کو

 .مسول ګڼی

 :بخوالی د قربانيانو څخه د مالتړ اهميتترتاو 

کورنی تاوتريخوالی کی فزيکی، جنسی او هيجانی بدی استفادی شاملی دی او دغه ټول د  په  تاسی پوهيږی چی •
 . لری) ک او زخمی کيدلتروماتي(چی ډيری سختی پايلی  تاوتريخوالی کيدا شی

 ولرید کورنی تاوتريخوالی په هکله زړور، واضح او روښانه دريځ  •
 نکی کړو وړو نومونه واخلیود تاوتريخوالی پيدا کو  ⇐

کورنی تاوتريخوالی د داسی کړو وړو په شکل چی د نورو د تسلط الندی راوستل او کنترول او يا مطلق بی  •
 .وزليتوب به شکل پيژندل شوی دی

 نکی سره يو ځای د دا ډول کنترول او تاوتريخوالی په هکله پلټنه وکړیوخپل مراجعه کود   ⇐
 مه کوی ی په يو ځانګړی پيښی باندی تمرکزد تاوتريخوال  ⇐

 نکی سالمتيا ډيره مهمه دهود يو مشاور په حيت تاسو ته ستاسو د مراجعه کو •
 :ګنده کړیتاسو بايد د سالمتيا پخاطر خپل انديښنه څر دی لپاره  نو د  ⇐

 يا د وخت په تيريدو سره تاوتريخوالی زيات شوی دیآاندازه معلومه کړی او وګوری چی  د خطر 
 دی وړتيا ولری چی د پيښيدونکی تاوتريخوالی د خبرتيا نښی وپيزنی نکی بايد دومراجعه کو 
 خه نکی سره يو ځای داسی ستراتيژی او الری چاری جوړی کړی چی څرنګه د تشدد مود مراجعه کو

 ونيول شی او د هغه په هکله څه بايد وشی
 چی له  ی تاوتريخوالی زياتيږحات ورکړی که چيری ينکی ته د خپل تماس په هکله توضومراجعه کو

 تاسی څخه زر تر زره د مرستی غوښتنه وکړای شی

 

 نکی ژوند د خطر سره مخامخ وی نو په بيړه سره عمل وکړیوکه چيری د ساسو د مراجعه کو
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 :  Resourcesزيرمی يا 

ات بايد تاسو د منابعو يا زيرمو په لټه کی شی تر څو شخص د حاالتو په مقابل کی  مبارزی لپاره ور څخه ګټه ال زي •
 واخلی
 کورنی او ملګری  ⇐
 ينی مهارتونه لری تر څو له هغو څخه ګټه واخلی او ځينی ځايونو کی کار وکړیيا هغه ځآ  ⇐
 يا او استعداد لریيا هغه کوم ځانګړی وړتآ  ⇐

 

د ناروغ سره بايد په درناوی سره چلند وشی او هغی ته بايد ډاډ ورکړی شی چی د هغی خبری به اوريدل کيږی او  •
 غور به پری کيږی

نکی حق دی تر څو پخپله تصميمونه ونيسی تر څو وهڅول وهيڅکله مه هيروی چی دا ستاسو د مراجعه کو دا خبره  •
 وی وشیشی او هر وخت ورته درنا

 

 سالمتيا، رازداری، او درناوی: دری الرښونګی اصول
 

                                                                                                                                                                                                                                                      :Safety سالمتيا يا : الف
مړيتوبونو کی د ټولو لپاره او هر وخت وی، په ياد د تاوتريخوالی د قربانی سالمتی او امنيت يقينی کول بايد په سر د لو

 .ه ضرورت لریولری چی د تاوتريخوالی قربانيان ښايی ويريدلی وی او خپل سالمتی لپاره ډاډ ت

 : Confidentialityراز داری يا : ب

 هر وخت د ښځو او د هغه د کورنی او خپلوانو رازداری ته درناوی وکړی •
دا . د نورو سره چی دوی سره مرسته کوی شريک کړی) نه ټول توضيحات(ضروری او اړونده معلومات يواځی  •

دغو ستونزو په هکله معلومات  او د. و موافقه وشیيواځی هغه وخت تر سره شی تر څو  خپله ښځی  لخوا غوښتنه ا
د شخص . ی شريک نه شیبايد د نورو خلکو سره چی په کی د شخص نوم او يا نور د پيژندګلوی معلومات شامل د

ليکلی موافقه  وخت شريک شی چی د شخص څخه واضح په هکله معلومات بايد يواځی د دويم کس سره هغه
 )ورت د هغو د مور او پالر څخهد ماشومانو په ص(واخستل شی 

 :Respectدرناوی يا : ج

نکی پوسيله تر ونکی سره مرکه بايد په يو ځانته ځای کی او د امکان په صورت کی د همجنس کارکوود مراجعه کو •
 سره شی

 يو ښه اوريدونکی اوسی •
 غير قضاوتمندانه چلند خپل کړی •
خبرو ته تيار نه وو نو هغه باندی د نورو معلوماتو  نکی اوسی، که چيری شخص د خپلو تجربو په هکلهوصبر کو •

 لپاره فشار مه راوړی
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 د ښځی څخه مه غواړی چی په مختلفو مرکو کی خپله کيسه تکرار کړی •
عت باندی خندل او يا بی احترامی مه يپه شخص باندی او يا د هغه په کولتور، کورنی يا وض: د توپير نه کول اصل •

 کوی

16Bول يا د يو ټيم په شان کار کWorking in a team : 
ته يی د يو ټيم کی د کارکولو  ستم چی کله په افغانستان کی تاسيس شو نو روغتيايی کارکونکويد روانی روغتيايی س •

ټولنيز مشاو  روانینکی، قابلی، نرسان، داکتران او وزمينه مساعده کړه چی پدی ټيم کی نالوستی روغتيايی کاروکو
 .شامل دی

او پدی ډلو کی په ګډه د کارکولو ښه همامنګی دوی ته دا وړتيا ووکوی چی د  نګړی دندی لری ډله خپل ځا ههر •
 .ناروغان په تداوی کی کامياب اوسی

 .هره ډله بايد د هغی پوهی او مهارتونو څخه چی د بلی ډلی پوسيله وړاندی کيږی ګټه واخلی  ⇐
هکله ډاډه نه اوسی نو د داکتر څخه دی مشوره د فزيکی حالت په  ټولنيز مشاور د خپل ناروغ روانیکه کوم   ⇐

 وغواړی

 :)Characteristic of team( د يو ټيم ځانګړتياوی .   ۱

 . ږی کولو افهام او تفيم، ګډ مسوليتونه او ګډ کار کویغ م کی تاسو ورته دنده لری لکه همپه يو ټي

تر څو ستاسو  شی  پوه مسوليتونه وپيژنی او پریچی د ټيم د نورو غړو دندی او  غږی کولو لپاره دا ضروری ده همد  )۱
 ټيم وکوالی شی به اغيزناکه توګه دندی تر سره کړی

 نده او مهارتونه سره ځان اشنا کړی د له کوښښ وکړی تر څو د بيال بيلو ډلو د نقشدی کب له  ⇐
تونه او پوهه سره راغونډه د ټيم تمرکز بايد د ناروغ په اړتياو باندی وی دا مهمه ده چی د ټيم د ټولو غړو مهار  ⇐

 کړو

د ټيم د غړو تر منځ او همدارنګه د ناروغ او کورنی سره بايد دوامداره افهام او تفهيم موجود وی تر څو ډاډ حاصل ) ۲
 شوی او ترتيب شوی دی شی چی د ناروغ د اړتيا مختلف اړخونه بشپړ

نکی د ويم د مراجعه کوو يوه پروسه ده نو بدی ترتيب ټدلافهام او تفهيم د معلوماتو او نظرياتو د انتقالولو او پوهي  ⇐
 اړتياو څخه يو ګډ مفهوم الس راوړی

قاعده ډول يوه بل سره وګوری تر څو د ناروغ په تداوی کولو کی يو د بل سره  ځکه نو د ټيم غړی بايد په با  ⇐
 بحث او مرسته وکړی

چی د باور، درناوی د ټيم پيژندنی او يو د بل د د مخ په مخ تماس ټولنيز ارزښت بايد ناڅيز ونه ګڼل شی ځکه   ⇐
 کار د طريقی سره اشنايی ټول دلته منځ ته راځی

ځان ډير کار کول او د نورو غړو څخه ځان يواځی ګڼی نو کولی شی چی د يو  د ټيم هغه غړی چی په يواځی  ⇐
 .ټيم اغيزه راکمه کړی

 سوليتونه ګډ دیدا بايد ډير اوضح شی چی په کومه الر او طريقه کار م )۳

او د ټيم هر نو غړی  پدی باندی پوهيدل چی د څوک د کوم کار مسول دی نو يوه پاکه کاری فضا رامنځ ته کوی  ⇐
 ته دا وړتيا ورکوی او هغه مجبور وی چی کار په ډير پاملرنه سره تر سره کړی
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د يو بل سره د ښه کړی او  يکړی خپل ارزښتونه او نظريات سره شرګډ کار کول هغه وخت بهتر وی چی د ټيم غ )۴
دا مهمه ده چی د ټيم غړی پدی پوه شی چی دوی خپل ملګری ته کوم کار سپاری نو هغه يی شاته نه . کار کول زده کړی

 .غورځوی او سرته يی رسوی

 ړی اوسی نو هر هغه کار چی ضروری دی ويی کړیغدی لپاره چی د ټيم يو کامياب  د  ⇐
مخکی نه ځی بلکه د ټولو غړو  پوه شی چی پروژه د يو کس په کوښښڅو پدی  د ټيم غړی بايد وهڅول شی تر  ⇐

 .کوښښونو ته ضرورت دی

 

 په يو ټيم کی کار کول هغه وخت اغيزمن وی چی د ټيم غړی ځان د ټيم يوه برخه وګڼی
ټيم کار او  نظريات او د ټيم موخی سره شريکی کړی په مناسب ډول افهام او تفهيم وکړی، ګډی ګډی هڅی وکړی او د

 خپل کار ته انعکاس ورکړی
چی د باور په اساس وی، احترام متقابل موجود وی، مرسته  روحيهيو کامياب ټيم دغه ځانګړنی لری، يو داسی ټيم 

 نکی او ملګرتيا پکی ویوکو
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 کلتوري او د وګړو ترمنځ د اړيکو حا الت –افغانستا ن کي ټولنيز په

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ي روغتيا وزارت دعام

 درواني روغتيا ډ يپا رتمنټ 

 ډله  – ۲۰۰۸-کابل 
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 ۲۰۰۸ډله  کابل 

کال په منی کې د افغانستان د اسالمي جمهوريت د عامی روغتيا د وزارت د روانی روغتيا د رئيسې آغلې ډاکټر عاليې تر   ۲۰۰۸د 
لپاره سره کښيناستل او په ګډه يی د دې روزنيز الرښود الندې غړي د درې کاری ګروپونو   ۲۰۰۸ –مشری الندې د کابل ـ ګروپ 

 . 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(يد عظيمي عډاکټر س

 ) HOSA(ډاکټر امين هللا اميری 

 )AKU(اکټر سيد عطاء هللا ډ

 )HealthNet TPO(ډاکټر حفيظ هللا فيض 

 )WfL(احمد فرهاد حبيب 

 )IAM(ډاکټر اريس جودی 

 )IAM(کيرسی جوکيال 

 )MoPH/EU( لمهميس هانګ

 )WHO(ډاکټر صفی هللا نديب 

 )medica mondial(سوزنه پاکلر 

 )HOSA(ديس ډاکټر فرشته ق

 )mediac mondial(حميرا  رسول 

 )HOSA(م لبد سيحوعبدالکټر ډا

 )MoPH(ډاکټر بشيراحمد سروری 

 )HealthNet TPO(ل خډاکټر پيټر وينټيو

 )(WLFمريم زرمتۍ 

 

 ، ډاکټر امين هللا اميری، انګه ميسمهلديسډاکټر فرشته ق :ينټولګې مسؤل دی د
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 يزهسر
روغتيا په مسا يلو پو ه شو نو مونږ با يد د دوي په ټولنزو او  ددي لپاره چه دخپلو مراجعينو په او ناروغا نو په نه بيليد ونکي رواني

کلتوري چا پير يا ل با ندي چيري چه د وي اژوند کوي نظر واچوو او په همدي ډول د چاپيريا ل سره ددوي په غبرګونونو باندي پوه 
 .شو

روپ لکه ميرمني او کوچنيا  نو اود چا پيلایر دلته څر ګند ي اړيکي د مهمول روغتيايي حا لت او په ځانګړي ډول د ضرر منونکي ګ
پوري اړونده فکتورونو لکه دکړو وړو ستونزي ، دوديزو عملونو، کلتوري او د تيرو او روانو جنګونو د پايلو ، تاو تريخوالي او مخ 

 .په خرابيدونکي چا پيريا ل تر منځ موجو دي دي 

الي شو چه د خپل مراجعه کونکو او ناروغانو پدي حا التو کي مداخله وکړو ، د يو روحي ټولنيز مشاور او د ډاکتر په صفت مونږ کو
بلکي مونږ کوالي شو چه دوي سره مرسته وکړو او دي ته يي وهڅو تر څو دوي پخپله هڅه وکړي چه پدي حا ال تو کي مداخله 

 . وکړي 

سي سره به مرسته وکړي چه تر څو ټولنيز او ددغه معلوماتو د مجموعي پر بنسټ په زيړ بکس کي د پوښتني هدف دادي چه تا 
په ډيره پاملرني سره دا ځواب کړي چه دا . کلتوري حا الت  چه يخپله ورسره  په خپل ژوند کي مخ شوي يا ست څر ګند کړي 

 . ژوري ځر ګندوني به تاسي سره پدي کي مرسته وکړي چه خپل مراجعه کونکي او ناروغ با ندي ښه پوه شي 
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17Bحاالت او يکيړاځ من تر وګړو د او کلتوري – ولنيزټ 
کلونو جګړو ، بي امنيو او د ژ وند د مخ په خرابيدونکو ستونځواو مسا يلو د هر چا په رواني حالت اغيز کړي ،  ۳۰تيرو 

او د مهاجرتونو د کورني دغړو او جايدادونو له السه ورکولو. 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 اوسيدو د ارزښتونو په يو بل ډول . او فقر سبب شوي 

سيستم کي په ستونزو کي  ژوند کوي تر څو چه ددي افغاني کلتوري حا التو سره بيا توافق وکړي په ځا نګړي ډول د 
په ډول د ډيرو کورنيو  د مهاجرتونو او دکورنيو دغړو دالسه ورکو له کبله تاوانونوسره مخ د بيلګي . کليوالو سيمو سره 

 .  شوي دي 

دري ميلونه افغانان په پاکستان ،ايران او نورو هيوادونو کي ددوي د مهاجرت پر محال د ارزښتو نوله بيال بيلو سيستمونو 
ذهنيتونو بدليدل کوالي شي چي د ستونځو سبب شي تر هغه چي  د مها جرتونو پر مهال د توقعاتو او. سره مخ شوي دی 

 . دغه وګړي د افغان کلتور او دود سره بيا توافق وکړي 

د .د هيواد د يادونو له السه ورکول ، د غربي نړي داغيزي له کبله د مطبوعاتو او نړيوالي ټولني دالري د ارزښتونو بدلون
ټول دغه مسايل په تلپاتي ډول دشخړو په . ړو د جنډر رول هم بدلون موندلي دي ارزښتونو  د بدلون په لړ کي د ښځو او س

 د کلتوري او ټولنيز هويت ما تيدل ، د ژوند په هکله بنسټيز غرور تردي ډير کار نه کوي. منځته راتګ کي اغيزه لري

 ) . د ارزښتونوبدلون(  

عليم ته نه الس رسي او نن ورځ دروحي فشار ټولنيز ښه ددي پورته عواملو تر څنګ د طا لبانو درژيم پر محال فقر، ت
 . سبب شوي ) distress(والي لپاره د عواملو محدوديتونه د شديد روحي فشار 

I. 18Bمسايل ولنيزټ او روحي کي افغانستان په  : 
 . هر وګړي پدي کي ونډه لري او په لويه کچه ټولنيز سيستم پدي کي اغيزه لري  •

 . مدنه ټولنهمت–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

 :ي او اعيزمن کيږي د هر وګړي متکي د •
 په خپل اقتصادي حا لت  ⇐
 په خپل روغتيا يي حالت  ⇐
 د خپل رواني حالت په خرابوالي   ⇐
 په خپله  شخصي تاريخچي  ⇐
   خپلي زيرمي ⇐

 

 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 يو لوبولي رول لوي يو فکتورونو
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 دلته د اعراضو هغه لست موجود دي چه ډيري وخت په هغو وګړو کښي موجود وي کوم چي د مرستي په لټه مراجعه •
 : کوي 
 ضعف کيدل  ⇐
 سرخوږ ⇐
 بي خوبي  ⇐
 عصبي کيدل  ⇐
 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 اعراضو 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 څرګند . قرباني کيدل هغه حا لت دي چه په هغه کي يوکس دقرباني کيد و احساس لري ⇐
خو ډيري وخت دغه احسا س پدي ډول ليدل کيږي ،چي شخص داسي احسا س لري چه ګويا په . نوي 

 . اتلونکي کي  په خپل ژوند کي کوم ارزښت نه لرم  ر
په افغانستان کښي ډير ي وګړي د قرباني کيدو احسا س لري ،په تيروکلونوکي په واقعي ډول دژوند  ⇐

 .دشرايطو او دټولنيزو محدوديتونو له کبله داسي وا قع شوي دي 
⇐  

 چه چيري يړپيداک هګبيل يوه داسي او نييښک لوکيډ وړو په يښک ونوځمن پخپلو يړوک مهرباني:  دنده يا کار
 . وي شوي قرباني وکڅ
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 :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 کورني يرډ
 تهځ من او شي وليدل يړشخ دغه وجه په کرټ د سره نوتوښارز 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 

 .ي برابروي پيژندګلو

ددي لپاره داډيره اړينه ده چه مونږ پدي ارزښتونو بحث وکړو او په شونی ستو نځمنو مسايلو چه زمونږ خلک  •
 .ورسره مخا مخ دي په ځير سره کتنه وکړو

په بله اصطالح هغه کلتوري ارزښتونه چه کوالي شي د لويو زيرمو په هکله وي په يادولرو ياداچه ددوي بيا  •
 . شي چه د ژونددمعني په ساتلو کي دهغه شخص لپاره چه رنځيږي مرسته وکړي پيژندل کوالي

 :  دافغاني ټولني کليدي ټولنيز ارزښتونه

 . هغه ارزښتونه چه په افغاني ټولنه کي ددود او مذهب سره اړيکه لري •

ددوي دوي ليري خپل تاريخ ته ګوري کوم چه دخلکو د فکر او احساس د طرز په تعينولو کي رول لري ، •
 . کوچنيان رالويږي او دغه واقعيت درک کوي

 . په ټولنه کي دډيرو خلکولخواه دا منل شوي او دټولني د موجوده اړتيا و له الري تعين او پيژندل شوي  •

 : کار يا دنده

 . يږپوهي پري تاسي چه يړکړ جو لست يو داسي تونوښارزَ  د سره کتو په ته ولنيټ افغاني په يړوک مهرباني •

 .يړکړ جو لست يو تونوښارز کورني د دخپلي او اوپالر مور د يړوک نيمهربا •

 .يړکړجو لست يو تونوښارز خپلوشخصي د يړوک مهرباني •

 ي اځ کوم په او دي يوشانته سره کي ايځ کوم په يړک مقايسه اوسره يړوک بحث تونوښارز پدغه يړوک مهرباني •
 .لري توپير سره کي

 

 ) : Transition(مرحلي پرمحال د ارزښتونو بدلون او دبدلون د

 .دغه دبدلو ن مرحله کيدالي شي چي ډليزبدلون وي يا په ټولنه کي بدلون وي  •

دبيلګي په ډول دډيري دوديزي ټولني بدلون يوي عصري ټولني ته لکه چه مونږيي په اوسني حاالتو کي  •
 . دافغانستان په ځينو برخو کي وينو
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واده، دلومړي ماشوم زيږيدل : يوا ځني ژوند يا په کورني ژوند کي وي دغه دبدلون مرحله کيدالي شي چه په  •
 .،دکورني د يوغړي دالسه ورکول، د غريبي ډيريدل او داسي نور کيداي شي 

 : دنده يا کار

 .واخلي نوم يړوک مهرباني دي؟ شوي مخ سره مرحلي ديوي دبدلون کي دوره يوه په کورني ياستاسي تاسي ايا •

 دواده ولډ په يګدبيل دي؟ يړک بدل تونهښرز ا دغه مو وروسته ددوري دبدلون اي 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  ⇐
 رال قوي اوجدي مو ⇐
 دهيلی زيرمی  ⇐
 دژوند دمطلب او معني برابرول  ⇐
 دحيا شتون  ⇐
 دزړورتيا شتون  ⇐

 :ددرناوي او احترام شتون او درناوي کول نوروته •

دلويو کورنيو شتون کوم چه يودبل سره مرسته کوي چيري چه هروګړي مرسته کوي ددوي دژوندي  ⇐
 پاتي کيدو لپاره

 رازساتني موضوع د: دکورنيومسايلو ساتل په خپلو کورنيو کي  •

 دکورني درسوايي څخه دفاع کول يا د قانوني پلوه د تعقيب شتون ⇐
 دکور يا جايداد څخه دفاع کول  ⇐
 .ښځوته درناوی کول ،دوي ته پاملرنه کول اودوي ته دټولو هغه شيانوبرابرول جه دوي ورته اړی وي  ⇐
 .دکوچنيانوحقوقو ته درناوی کول اودوي ته دتعليم فرصت برابرول ⇐
 نوروته درناوی ترڅوتاسي ته درناوی وشي: ته درناوینورو ⇐
 مشرانو، ښونکو، مورپالراو ميلمنوته احترام اودهغوي قدرکول ⇐
 مشرانوته غوږ نيول بي لدي چه ددوي خبري قطع کړي ⇐
 کله چه مشرکوټي ته راننوزي دکشرانوودريدل ⇐
 لومړي په مشرانو سالم اچول ⇐
 .ړشيدمشرانوشاته تګ نه داچي دهغوي څخه مخکي ال ⇐

 
 : ميلمه پالنه  •

 هرشي چه ميلمه ورته اړوي دهغو برابرول : ميلمنوته درناوي ⇐
 دميلمه په مخکي غصه او دمنفي احساس نه څرګندول  ⇐
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افغانان هيڅکله هم دميلمه څخه نه غواړي چه دکورهء الړشي ياددوي کورته رانشي حتي که دوي ډيرکار  ⇐
م په سمه توګه دپناه غوښتنه  وکړي دوي يي ژغورنه تر دي چه دښمن ه: هم ولري يا ډير غريب هم وي 

 کوي 
 :کار يا دنده

 هغه په چه ژوند هغه بل کا اود ژوندکوي اکيڼر په تونوښارز ددوديزو چه ژوند کورني هغه کي هيواد په •
 .  يړک پرتله سره هړدوا او تشريح وي يړک اغيزه يرهډ ژوند عصريی بهرن

 خپل بيرته خهڅ هيوادونو دغربي چه خلک هغه يا کوي؟ اغيزي هڅژوند په ددوي دوديزژوند دافغانانو •
 دي؟ شوي راستانه ته هيواد

 مخامخ سره ستونزو اودداسي لري ژوند رنډمو چه وکڅ  يږپوهي وګبيل په وندړا په خلکو دداسي ايا •
 وي؟ شوي

 کي لوډ وجنيوک په نوړراو ته اوالس پايلوی شون په دهغي او ودولو زور ،په ودولو کي کوچنيوالي په •
 .  يړوک بحث

 

U   تبو- Taboo : 

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  ولړسرغ خهڅ 

 

 . يړکړجو يولست  taboos -تبو د کي ولنهټ افغان په يړوک مهرباني:  دنده  

 
• U  په افغان ټولنه کي ډيري تبوtaboos  ښځينه –نارينه (د جنسي اړيکو پوري اړه لري(: 

 دبکارت دالسه ورکول  ⇐
 جنسي تيري  ⇐
 بي پته کيدل  ⇐
 طالق  ⇐
 )د بي مړوخه ښځي (اميدواري  ⇐
 . دخپلوانو سره جنسي اړيکي ⇐
 لواطت  ⇐
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 : 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

 
شرم همدارنګه يوچاته دبل په وسيله هم پيښيداي شي ،په خپلواک ډول هم پيښيداي شي ياداچه ديوکس خپل درک  •

 . دي څوک چه د شرم سره مخ کيږي 

و دکورنيو يا قبيلو ته دامشتمل دي په عامه سپکاوي ځکه چه دا دټولني بنسټيز ارزښتونو، مقرراتو، نورمونو، ا •
 . 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 قتد پوره

 

• U دلته ځيني اسبا ب دي چه دشرم سبب ګرځي کوم چه دخلکو د شديد روحي فشار)distress ( سبب ګرځي او په
 :،ژورخفګان يا دجسمي شکاياتو سبب شي ) سټريس(پاي کي ممکن دروحي فشار 

⇐ Taboos  ته زيان  رسيدل 
 فقر  ⇐
 ه زيان رسيدلمذهبي مقرراتو ت ⇐
 دکلتوري ارزښتونو دپامه غورځول  ⇐
 .په کورني کي له حده زيات محدوديتونه  ⇐
 )په ترتيب سره دښکته څخه پورته درناوي نه کيدل(په کورني کي دنوروله خوا درنا وي نه کيدل  ⇐
 معلوليت  ⇐
 جنسي تيري کول  ⇐
 په يوجرمي عمل کي نيول کيدل  ⇐
ل په يوه ترضيضي پيښه کي ،په محبس کي ددولتي مقاماتو له د بيلګي په ډو( دکنټرول له السه ورکول  ⇐

 )اعراضو دالري   (hyper arousalلوري د وهلوټکولو الندي يا دي ته ورته اعراضو له الري  
ددي توان نه درلودل چه يوه دنده په بشپړ ډول ترسره کړي يا دکورني توقعات په ځانګړي ډول د ښځي  ⇐

 .ندي پوره کړی ماشومانو او د مورپالر په وړا
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 :په افغاني ټولنه کي دشرم څرګندول 

خجالت ويستل ،د سترګو او اوازټيټوالي ، دځاي څخه تيښته ،د بدن راټولول ،لړزه، دخبرو خطا کيدل او   دژبي  •
 .بند ښ 

يوڅوک په خبروکي مالمتوي لکه ته دشرم څخه په ډکه الره چلندکوي ، ته کبرجن يي ،دخلکو غزت نفس په بد  •
ول اغيزمن کوي داهم کيدالي شي چي واقع شي چي کله دوي کوښښ کوي چي د خپل ژوند ،نظرياتو، غوښتنو ډ

 .په هکله خبري وکړي ځکه چي د کورني مجبوريتونو له کبله چه ده ته به د رناوي 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 کي : دبيلګي په ډول    •

 .ورکړي وي ،په زور واده کول ،کوچينوالي کي ودول 

زور واده  په(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 چه ووايو . يا حتي تردي چه په ډير خراب ډول پکي يوکس وژل کيږي ) کول 

دغه  د تاوتريخوالي يوعمل دي او ددي لپاره په تاوتريخوالي شروع کوي چه ترڅو دکورني وقار اوعزت وساتل 
 . شي 

 :  درناوي 

 شرم ديو کس عزت زيانمنوي د رناوي دعزت سره نيغ په نيغه اړيکه لري، •

 :ديوشخص عزت متکي دي په  •

 تعليمي سويي  ⇐
 ټولنيز موقف  ⇐
 مذهب  ⇐
 دکلتوري او دوديزو ارزښتونو په مراعتولو  ⇐
 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 يدتاوتريخوال

 .درلود الس پکي تونوښارز کومو چي يړک ندييګرڅاو وارزوي يښپي الندي يړوک مهرباني •
 

يوه کونډه چه څلورماشومان لري اوپه ښوونځي کي دصفا کاري په حيث کارکوي ترڅو خپل دغه ماشومانو  :لومړی واقعه
و، د کورني نوروغړو نوموړي دخپل دکور دناستي ته يوه مړي ډوډي پيداکړي ،وروسته دهغي چه دهغه ميړه مړش
 . اومراسمو څخه ګوښه کړه ځکه چي ددي دغريبي په وجه شرميدل 

يو پالر چه څلورلورګاني دري زامن لري ډير دکورڅخه بهر نه وځي اودټولني څخه په بشپړ ډول ګوښه  :دوهمه واقعه
يوي لور يي د :  ګونه دي او يوبل پدي وجه مالمتوي چهدکور په دننه کي دلته دميړه او ښځي تر منځ ډير جن. کيږي 
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دانجلي کور په غوڅ ډول دوي . د هلک کورني دجلي کور ته دمرکي لپاره راغلي وو .ګاونډي د يو هلک سره مينه درلوده 
 .ځواب کړي وو باالخره انجلي دهلک سره دکوره وتښتيده 

دهلک پالرنوموړي تعقيب او باالخره يي . او دکوره وتښتيده  يوځوي دکور ديوميلمه څخه پيسي پټي کړي :دريمه واقعه
د هلک نيکه دغه قصه نورو خلکوته شروع کړه چه اوس محا ل دهلک دپالر . ونيوو او پيسي يي ميلمه ته بيرته ورکړي 

 . او نيکه ترمنځ شخړي دي 

انو درژيم پرمحال نوموړي د خپل دطالب. په پوځ کي يو پيلوټ د ژور خفګان داعراضو څخه رنځيږي  :څلورمه واقعه
وراره د واده په مراسمو کي ګډيدو ،طالبان دهغه واده ته داخل شول اوهغه يي ونيوه او با الخره هغه ء په يوه خالصه ډاډ 
سن کي پداسي حالت کي چه دهغه مخ يي په تورومباليلو تورکړي وو دکابل په واټونو کي وګرځولو ، نوموړي ووهل شو 

 . الړو او بند ته و

يوه ځوانه ښځه دواده په لومړي شپه دميړه له پلوه پدي طالقه شوه چه په لومړي جماع کي دهغه څخه وينه : پنځمه واقعه
 .رانغله 

     19BIIيکيړاځ ترمن دود او دمذهب: 
 

 هتونښارز 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

 

 : په زوره ودول 

څوک چه غواړي سره واده وکړي يودبل سره بايد وګوري ) هلک او انجلي (داسالم له نظره هره ځوانه جوړه  •
 يا دوي غواړي چي سره واده وکړي او که نه؟ اوخبري وکړي بيا تصميم ونيسي چي ب

 .اسالم انجلي ته ددي اجازه ورکوي چي خپل نظر او احساسات دخپل واده په اړوند څرګند کړي  •

ددي پرځاي انجلي دشرم احساس کوي چه داسړي : په ډيره خواشيني سره دا ډير په افغانستان کي نه پلی کيږي  •
 .ه اړوند ددي څخه نظر هم نه اخيستل کيږي ددي خوښ ندي يا حتي تر دي چي دهغي پ

 

 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
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 چي)  هړو هړک وتريخوالي تا د( وړوک توپير سره مسايلو شرعي او و دوديز سره اودقت ملرنيپا يرهډ په چي ده
 . لري نه يکيړا سره داسالم مسايل دوديز ولډ دغه

 

I. 20Bعقيدي شوي ساتل دوديزي: 
 

DschinnsU : 

Dschinns انسان د تلغا 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 وژغوري دوي : طبعيت ډير زيان رسونکي دي    Dschinnsد  •
 .اروځايونو او هديرو کي اوسيږي په وران شووکورونو ،اوبو ته نژدي ، په خاکندازونو ، تي

دغه ډول ځايونو ته په ورتګ سره خلک دخطر او غم احساس د . دوي فقط په شپه کښي راڅراګنديږي  ⇐
dschinns   له کبله کوي يا نوموړي کيداي شي ددوي وجود ته داخل شي . 

ول جرمني د بدوحملو څخه د خلکو په ژغورلو کي مرسته کوي او په همدي ډ  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  Dschinnsځيني وخت  •

 

 

 : دواقعي يوه بيلګه 

په زور واده شوي وه ،دخسر له خوا ډيره ( يوميرمن چي په خپل کور کي په ډير يو بد حالت کي وه  ⇐
ه په خبرو د پيريانو سر) وهل کيده اودهغي د کورني او ميړه له خوا له هغی څخه ډيره ليږمالتړکيده 

    هکله په موجوديت د دوي د چي لدي بي وړوک کتنه پدي دنظره دسايکالوژي چي شو کواليږ مون •
 .  تيښوپو

 چي کوم يړک ندګرڅ ياافکار نظريات خپل شخص لري دنده ددي  dschinns لپاره ناروغانو ينوځد •
 موضوع يادداسي taboo د دوي چي کهځ يړندکګرڅ کي حاالتو نورمالو په چي کوالي نشي دوي

 . کوالي نشي بحث پري سره چا له چي هړا پوري

 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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پيريانو به نوموړي په تکراري ډول ښه ساتله چه هغه ډيره ښه ښځه ده او په . کولوبيل کړي وه 
 . راتلونکي کي به هغه ډير ښه ژوند ولري 

هرتن دهغی په کورني کي له هغی سره په بد ډول : دامونږ کوالي شي ديوي زيرمي په ډول پوه کړي  ⇐
د هغه مثبت ذهنيت او عقيدوي غبرګون دپيريانو په هکله دي  چلند کوي الکن د هغه خپل داغيزوتوان

 .  څوک چی له هغی مالتړکوي اوبيا وايي چي هغه ډيره ښه ښځه ده 
هغه همدارنګه پيريان ګوري چي هغي ته په سپينو جامو کي مړي راوړي او دهغي خسر ته قرانکريم  ⇐

موړي سره په بد ډول چلندکوي قهر او يقينا هغه به هرومرو دخسر په وړاندی څوک چي له نو. راوړي 
الکن هغه ددي جراءت نشي کوالي چي دا احساسات څرګند کړي . غصه منځته راځي او پرمختګ کوي 

 . 
 .دخيال له الري دهغي خسر به مړشي :  په شکل دا قهر او غصه څرګندوي   projectionپيريان د  ⇐

 

 : وړکټ نو دا چي ده مهمه

 ليونتو د وروګو سره  projection د دناروغ يکهړا منطقي ينيځ چي شو کوالي ږمون چي چيري کي قضيه پدي
 ) يړک مقايسه سره والي ورته داعراضو( نده عالمه ب

 

 : پيريانو پوري مربوطئ رواني ګډوډي 

 :دری نوعه د پيريانو پوری مربوطی ګډوډی شته دی •
۱   (Dschinns –stricken     :که دضعف او فلج سبب کيږي  دپيريانوسره نيغ په نيغه اړي 

 دپيريانو دسيوري الندي راتلل )  ۲

 دپيريانو داخليدل وجودته)  ۳

 : دپيريانو دسيوري الندي راتلل دالندي ستونزو سره اړيکه لري  •
 دماشومانو دوامداره نارامي او ژړا )  ۱

 دکړو وړو بدلون )  ۲

 فزيکي ناروغي لکه دمهبل څخه وينه بهيدل )  ۳

 کومه دليله تکراري ناوړه چلند  بي له)  ۴

 دمشوري سره اړيکه ياتړاو

 ايځيو په يي يا نشي داغداره 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 نکوکو مراجعه اوله ددرک پروسه درغيدو •
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 : له نظره کيدل

 يريډ لپاره دنورو او لري پايلي يرخطرناکهډ ولښخ وګدستر خلکو نوځيد چي ده عقيده داسي يانظر وهل وګدستر
 .   دي مضري

 
ري سترګي دي چي دنورو لپاره بد مرغي ډيري وخت دغه کتنه له قصده او غرض څخه نه وي خو دخلکو جادوګ •

 .را وړي 

 . په عمده ډول داداسي فکر وي چي دکيني او نيت بدي سره تړاو لري  •

نظربازي سترګي کوالي شي چي غټان، ماشومان ،ژوي ، او کورونو ته ضرر و رسوي الکن ډيري وړو او  •
پدي وجه . والده ښځو په وسيله کوچنيانو ته ضرررسوي ځکه چي دوي ستايل کيږي اکثره د پخوانيو بي ا

 . دادبدمرغي سبب کيږي او سترګي يي وهي 

دموټر ټکر ياغيري واضح فاجعه ، لکه دديوال ويجاړيدل ، غيري متوقع ناروغي اکثر د سترګو وهلو سره تړاو  •
 . لري 

 :دسترګو وهلو په مقابل کښي ژغورل  •

اوخواته حرکت کوي د هغه چا په لوګي د شخص ش): ماڼو سپيلني (دځينو وچو موادولوګي کول  ⇐
شاوخواکي چي کيداي شي چي دسترګو وهلو په اثر اغيزمن شي ، چي په عيني وخت کي ځيني شعرونه 

 .  او نظمونه هم وايي 
 .  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  •

U۱ ( پاک سيوري : 

پاک سيوري باور کيږي په هغه چاچي وشي هغه به دښه او عالي ژوند خاوند شي اوپه ژوند کي به ښه  ⇐
 . اخالق اونصيب  ولري 

 .شخص دسيوري الندي ژوند کوي  دعامو خلکو په عقيده به داسي يوپرهيزګار ⇐
دغه ډول شخص . نور بيا وايي دغه ښايسته شخص به دهغي ياهغه دپالر دسيوري الندي وده کوي  ⇐

 . سيوري ګمان کيږي چي مثبت وي 
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 .دايو تشويش ياهڅونه ده چي ترڅو د پرهيزګاره خلکو سره يوځاي شي  ⇐
  :چټله يا ناپاکه سيوري  )  ۲

وروسره تړاو لري يا اټکل کيږي چي کوالي شي ووايو چي خلک اغيز من ناپاکه سيوري دروحاني سي ⇐
 .کړي او په بدنامي منجر شي 

دبيلګي په ډول که يو بد اخالقه شخص دداسي کور څخه ليدنه وکړي چيري چي يونوي کوچني زيږيدلي  ⇐
ي وي نودا کوچني به وروسته فزيکي اورواني ستونزي پيداکړي چي بياوروسته خلک وايي چي پد

 . کوچني ناپاک سيوري شوي دي 
 ) . دپيريانو په اړه چپټر وګوري ( دپيريانو سيوري ) ۳

 : دمشاوري سره تړاو 

 .  نيسو ولډ جدي په عقايد دغه يقيناږ مون •

 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 السه

 په دوهلو وګدستر چه يړوک احساس اوناتواني احساس وسي دبي يوکس کله چي دي وخت هغه خطر •
 شي کيداي چي ورکوي حواله عقايدو روګ جادو په ولړ ډبشپ يوپه ، يړک بدل هڅ چي يږتواني نه وجه

  . يړک تر بد نورهم شيان يا حاالت

 

 :ډول ډول نورعقايد 

 : دښځو په اړه  •

 جينکي اوښځي بايد لومړي دمور اوپالر بيا د مشر ورور او بيا دنورو ورونو پيروي وکړي  ⇐
 ښځي ضعيفي دي او ددي توان نه لري چي په ځان پام وکړي  ⇐
 .  ښځي دسړيو سره مساوي ندي  ⇐
 ښځي دځان سره پدي عقيده دي چي دوي مساوي ندي ⇐
 في نښه دهغه حيض ديدښځولپاره دضعي ⇐

 : 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 اسيست چي کوم شته عقايد داسي نور دلته ايا
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 : 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

 
 .چي خلک په دوي عقيده لري ، هغه ددي توان لري چي دکس خپل د جوړيدو قوه تحريک کړي  لکه څنګه •

 : دلته يوڅوبيلګي لرو  •

 . يوڅه مواد سوزوي او دهغي د ايروڅخه درمل جوړوي  ⇐
 په کاغذ ليکنه کوي او تري تعويز جوړوي او په غاړه کي ور اچوي  ⇐
 څښي  په کاغذ ليکنه کوي او په اوبو کي اچوي او دا پري ⇐
 په کاغذ ليکنه کوي او دژبي الندي يي کيږدي  ⇐
 پرهيز ول  ⇐
مال مرغان لري ، هغه چکچکي وهي او مرغان الوځوي بيا هغه وايي وګوره دا دوه السونو ته :  قصي  ⇐

 . اړتيا  لري چي اغيزه وکړي 
 خپل کمربند راخلي او وهي چي پيريان مړه کړي  ⇐
دپاسه اچوي ،هغه سترګي پټوي او پيريانو ته وايي چي  مال ناروغ دکټ: د پيريانو سره خبري کوي  ⇐

راشي نوبياهغه پيريانو سره خبري کوي او وايي که داسړي مو نور پرينښودو زه به تاسي مړه کړم ، 
 . ناروغ را اوچتيږي او ښه کيږي 

 پياز په غاړه کي ور اچوي  ⇐
 کوي تور تيل راخلي او په کمه اندازه يي ناروغ ته سهار او ماښام  ور  ⇐
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 : جنسي ضعيفوالي  ⇐

 .خوروي 
 

 په او ووايي  ياست شوي مخ ورسره تاسي چي هکله په تداويانو دوديزو د ته هريوبل يړوک مهرباني:  کار يا دنده
 .  وي طريقوشاهد دداسي يا ، يړک ورزياتي ياست شوي مخ ورسره تاسي چي طريقي هڅيو کي لست پورته

 

 :دمشاوري لپاره اړيکه 

 لري ه عقيد کلکه پدي روغنا 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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