
ښځې او ددوی ماشومان کیدای شي چې ډیر ډول ډول د تاوتریخوالي او ځورونې څخھ  
 یری ځل د نر لھ پلوه کیږي. ډک چال چلند تجربھ کړي. احصائیھ دا ښیي چې دا ډول چلند ډ

ستاسې سره د مرستې لپاره تر څو پھ مؤثر ډول ھغھ کسان او کورنۍ چې کیدای شي د کورني،  
سره مخامخ وي د ھغوی پیژندنھ، مالتړ او ھغوی تھ   (DFSV)فامیلي او جنسي تاوتریخوالي 

غبرګون وکړی نو دا اړینھ ده چې تاسې پدې پوه شی چې دا څھ دي او تاسې څھ کوالی شی چې 
     کړی.   مرستھ ورسره و

کورنی، فامیلي او جنسي تاوتریخوالی څھ شی  
 دی؟

کورنی او فامیلي تاوتریخوالی عبارت دی د ناوړه چال  
چلند څخھ چې د ژوند د ملګري، د ژوند د پخواني ملګري  

او یا بل داسي څوک چې متضرر شخص پھ رابطھ یا 
کوم غړی یې  خپلوۍ کې وي ورسره او یا ھم د کورنۍ 

وي چې مخکې او وروستھ نسلونھ ھم پکښې شاملیږي لھ  
پلوه ترسره کیږي تر څو متضرر شخص پھ خپل کنترول 

 کې وساتي او یا یې و ډار کړي. 

 یواځې پھ فزیکي ډول ندی
 پھ کورني تاوتریخوالي کې دا ھم شاملیږي:

 –فزیکی تاوتریخوالی چې د زخمي کیدلو سبب شي  •
ټیل وھل، پھ لغتھ وھل،   وھل، پھ غاښ چیچل، 

 تاوول
د یو چا اړ ایستل تر څو  –جنسي تاوتریخوالی •

جنسي رابطھ ورسره ولري. چې پھ دې کښې زور د  
یو چا سره زنا کول او جنسي تیری کول، فشار  
 واردول او د ماشومانو څخھ جنسي ناوړه استفاده 

پھ بدو نومونو   –روحی او احساساتی ناوړه چلند   •
ھ عامھ ځایونو کې د ژوند د شریکې  بلل او یا ھم پ

 سپکول 
چیغې وھل، ښکنځل او یا ھم پھ  –رټل او ښکنځل  •

 دوامدار ډول د ژوند د شریک/شریکې رټل
کوښھ کول او د خپلو دوستانو  –ټولنیز ناوړه چلند  •

 او کورنۍ د غړو د لیدو څخھ منع کول
انکار کول او یا ھم د   –مذھبي/روحاني ناوړه چلند  •

ذھبي اعتقاداتو او رواجونو څخھ پھ  روحاني او م
 ګټې د یو چا کنترولول او پھ ھغھ حاکم کیدل 

ترڅو یو څوک کنترول  –د مال او ملکیت ویجاړول  •
کړي، و یې ډاروي، او یا ګواښ ورکړي او یا یې ھم  

 کم وګڼي 
د پیسو کنترولول او یا ھم د   –مالی ناوړه چلند  •

 انکارضرورت وړ د پیسو د ورکړې څخھ 
چې حیوانات او ماشومان  –د ضرر رسولو ګواښونھ  •

 ھم پکې شامل دي
پھ یو چا پسې د ھغوی د خوښې څخھ پرتھ   –تعقیبول  •

ځیر کول ھغھ کھ شخصاً او عمالً وي او یا ھم پھ آنالین  
 توګھ 

 پھ عامھ او د کار پھ ځای کې جنسي ځورول او تھدیدول •
 د ښځینھ جنسي آلې غوڅول یا خسي کول •
 ر او یا ھم د ماشومانو واده کولپھ زو •
ھغھ زور زیاتی   –د «عزت او ننګ» بھ نامھ جرمونھ  •

او ډار چې ښځھ پرې کنټرول کړي، دداسې نظریې پھ  
اساس چې ښځې پھ داسې توګھ عمل کړی چې کورنۍ  

 تھ شرم او بې عزتي پیښوي.
کھ چیري ھغھ ډالۍ شوی   –د ولور اړوند ناوړه چلند  •

ورنۍ لپاره بسیا نھ وي. دا کیدای  ولور او یا د زوم د ک
شي چې د ناوې د ودیدو څخھ مخکې یا د ودیدو پھ 

درشل کې او یا ھم وروستھ د ځورونې سبب شي او 
پایلې بھ یې د تاوتریخوالي او ناوړه چلند سبب شي تر 
څو پھ زور لوړ ولور ترې واخلي. او پھ ډیرو سختو  

 حاالتو کې د مرګ پایلې ھم لري.

 معلوماتي پاڼھ ۱

د کورني، فامیلي او جنسي 
 تاوتریخوالي پیژندنھ

Fact Sheet 1 - Pushto 



 د قانون مطابق 
ھرڅوک حق لري چې پھ امن سره ژوند وکړي او پھ  

احترام سره چلند ورسره وشي. پھ اسټرالیا کې قانون دواړو  
نر او ښځې تھ یو شان دی. کورنی، فامیلي او جنسي 

) د ھیڅ قانون پھ اساس د قبلیدو وړ  DFSVتاوتریخوالی (
 مقابل کې جرمونھ دي.ندی او د قانون پھ 

پھ جنوبي اسټرالیا کې د قانون مطابق د کورني، فامیلي او 
)عاملین د تیري پھ جرم متھم DFSVجنسي تاوتریخوالي (

ګڼل کیږي او کھ چیري د زخمي کیدو باعث شوي وي نو د 
 ضرر پھ رسولو باندي متھم کیږي.

 
)  DFSVڅرنګھ ویالی شم کھ څوک د (

 څخھ تیریږي؟ 
)DFSV ( متضرر شخص لپاره ویجاړونکی دی، ددوی د  د

ماشومانو لپاره، د کورنۍ لپاره او د ملګرو لپاره یې. دا پھ  
ھر چا راتلالی شي، د عمر، د ژوند دسطحې، د جنس د  

 نوعیت، د توان، نژاد، جنس او مذھب څخھ پرتھ.

) څخھ تیریږي DFSVځینې عالمې چې یوه ښځھ لھ ( 
 داسې دي: 

پھ یو وار لھ بھر وتلو څخھ ډډه ھغھ ھم د کوم دلیل  •
 څخھ پرتھ

د یو  خاص شخص د غصھ کولو یا پھ قھریدو څخھ  •
 ډیره اندیښنھ 

 د یو چا د منفي چلند لپاره ډیر معذرت  غوښتل •
پھ بدن باندې یې نښې او زخمونھ چې د توضیح وړ  •

 نھ وي
د ملګ رو او کورنۍ سره د وخت تیرولو څخھ ډډه  •

 کول
د یو چا پھ حضور کې ډاریدل او یا وارخطا  •

 معلوم یدل
اندیښمن معلومیدل چې ګواکې دوی بھ څارل کیږي،  •

 تعق یبیږي او یا ھم پھ یو ډول  کن ټرولیږي.

 
 

د نا وړه چال چلند او تاوتریخوالي عالمې  
 کومې دي؟ 

 د تاوتریخوالي او زور زیاتي عامل کیدای شي چې :

پھ داسې ډول عمل کوي چې  خپلھ ښځھ/  ملګ رې/ یا د   •
 ژوند شریکھ ډاروي

خپلې ښځې/ ملګ رې/ او یا د ژوند شریک ې تل کمې   •
 شمیري 

خپلې ښځې/ملګ رې/ او یا د ژوند شریک ې تھ ګواښونھ  •
 ورکوي چې ژوبل بھ یې کړي

خپلھ ښځھ/ملګ رې/  او یا د ژوند شریک ې کن ټرول کړي  •
 :لکھ

o  چې چیرتھ ځي 

o لھ چا سره لیده کاتھ کوي او د چا سره خبرې کوي 

o پھ پیسو باندې څھ کوي 

o  چې څرنګ ھ او کلھ دوی خپل ټیلیفون، موټر او یا
 کمپ یوټر استعمالوي 

o  او دا چې  دوی د چال چلند څ رنګ ھ اجازه لري ځکھ 
 چې ډیر قوانین او اصول ورتھ وضع شوي وي.

o . او کلھ چې  ددوی اصول نھ تعقی بوي نو ورتھ پھ قھر کیږي 

 
 د بل قدم اخیستل؟ 

(DFSV)  پھ ھیڅ ډول پھ ھیڅ ی وه ټولنھ او کلتور کې د منلو
پھ مخنیوي کې او  (DFSV) وړ ندي. تاسې کوالی شی چې  د

دھغې پھ اړه د اقدام کولو او د  ښځو او ماشومانو پھ خوندي 
 .ساتلو کې مھم رول ولوبوی

څخھ   (DFSV) دا چې پھ دې پوه شی چې کھ کوم څوک د
تیریږي نو لږ وخت ورکړی او غوږ ورتھ ونیسی او مرستھ 

 ورسره وکړی.
 
 www.1800RESPECT.org.auنور معلومات پھ 

 1800RESPECT (1800 737 732)  کې او یا 
www.1800RESPECT.org.au شتھ ېک. 

 

پھ عاجلو حاالتو کې  او  یا کھ څوک پھ خطر 
.کې وي نو 000 فوراً زنګ ووھئ

 
 
 

 
 

معلوماتې پاڼو څخھ یو دی. نور معلومات ددې پھ ھکلھ چې څرنګھ کوالی شی چې د یو چا سره    ۴) د  DFSVدا د (
معلوماتي پاڼھ کې شتھ. د نارینھ او ښځینھ د مساواتو د پرمختګ    ۲) څخھ تیریږي مرستھ وکړی پھ  DFSVچې د (

 معلوماتي پاڼې وګورئ.  ۴او    ۳ورو معلوماتو لپاره او احترام پھ ھکلھ د ن

 

http://www.1800respect.org.au/
http://www.1800respect.org.au/
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