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چلندونه چې ستونزې   -سرلیک: د جنجال وضعیت 

 رامینځته کوي
 

ل ډ مو ل ډ فرعي ما  کچه  ې لډد   واحد     ژبه   دوره   

 پښتو ژبه   دقیقې  60 کوچنۍ ډلې   1  4   2

د جګړې اړخونو تجربې پراساس د شخړې ژور پوهاوي ترالسه کول. د منازعې نقشه کولو   : لنډیز

مینځګړیتوب رول ته معرفي کول. شخړې ته د اړوندو اړخونو پیژندلو او شخړې ته د مفکورې او د 

 هرې ډلې اړتیاوې او اندیښنې په ګوته کولو وړ اوسئ. 

 همکاري ، د شخړې حل ، منځګړیتوب.  : کلیدي ټکي

 هدفونه: 

 د بدیل حلونو پراختیا او ارزونه   •  

 د شخړې ژوره پوهه ولر   •  

 منځګړی رول کې مهارت ته وده ورکول د  •   

 په کارځای کې لویان ، د بیالبیلو ټولنیزو او کلتوري شالیدونو اشخاص. : برخه اخیستونکي

 توضیحات: 

. تشریح کړئ چې د شخړې حل کولو لپاره ، د خواو ټولې اړتیاوې او اندیښنې باید په ګوته شي. 1

وي.[ برخه اخیستونکو ته تشریح کړئ چې دوی به اوس ]اندیښنې ډیری وختونه د ویره په جریان کې  

 هڅه وکړي د جنجالي خواو او د شخړې په حالت کې د هرې ډلې اړتیاوې او اندیښنې وپیژني. 

 په خوښۍ ویل کې یو شخړه.  -. د قضیې لیږلو کاپي کاپي لوستل یا توزیع کول 2

 

 



 

Toolkit Activities 

 
 

 

  

  
  

2017-1-IT02-KA204-036678 
 

کړئ چې هر ګوند به کوم ډول حلونه  څرګنده کړئ چې جنجالي خواوې څوک دي او مشخص یې . 3  

 ٪ خوندي کړئ 75د ګلچک ټولې ونې او  د مثال په توګه ، چاپیریال پوه به مطمین وي که راضي کړي.

 د نورو ونو او که په څه ډول کیدای شي خامې وژغورل شي. 

سوداګره ښځه ،  په هر ګروپ کې باید  برخه اخیستونکو ګروپونو کې تقسیم کړئ. 5ټولګي د هر یوه  4. 

چاپیریال جوړونکی ، بې روزګاره ځوان ، تقاعد کونکی او یو منځګړی وي. دوی باید د عامه خوښیو  

برخلیک په اړه پریکړه کولو لپاره په عامه مجلس کې د ګډون تصور وکړي. اوس دوی به د رول  

 ه راضي وي. لوبولو لوبه وکړي او هڅه به وکړي داسې حل ومومي چې د ښکېلو ټولو خواو لپار 

 . کوچني ګروپونو ته الړ شئ او: 5

 .a، په الس کې د ستونزې په اړه وغږیږئ 

 .b بدیل حلونه پراختیا ، 3د 

 .c، د پلي کولو اصلي مرحلې او اړینې سرچینې په ګوته کول 

 .d، بدیلونه په پام کې ونیسئ 

 .e ، هغه متبادل وټاکئ چې دوی به یې وړاندیز وکړي 

 .f وړاندې کونکی غوره کړئ. د دوی 

. وړاندیز کونکي بدیل حلونه ، ارزونه ، سپارښتنه معرفي کوي او ولې دا ټولې ډلې ته وړاندیز  6

 کیږي. 

. برخه اخیستونکي هر وړاندیز او نظر بیاکتنه کوي. ډله د عمومي په توګه وړاندیزونه پرتله کوي او 7

 یو عام وړاندیز کوي. 

 ځواب ورکړئ 

جګړو شرایطو کې ، د ټولو ښکېلو اړخونو رضایت لپاره د کارولو احتمالي میتودونه او الرې  په ډیری 

شتون لري. که چیرې د شخړې لومړني مرحلې نه وي پیژندل شوي او وضعیت کړکیچ ته رسیدلی ، 

 موږ باید د منځګړیتوب کونکي په توګه عمل وکړو یا د پروسې د حل لپاره منځګړی ومومو. 
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مړی د هر ګوند اړتیاوې ، ویره او غوښتنې په جال توګه پیژندلو سره ترسره کیدی شي ، او  دا یوازې لو

بیا د داسې حل موندلو لپاره چې لږترلږه د هر ګوند لومړني اړتیاوې پوره کړي. ټولې خواوې باید سره 

ښمنۍ او /  راټول شي او ، د دوی اړتیاو او ویرهونو په اړه بحث وکړي ، باید داسې حل ومومي چې د د 

 یا نامتوازن اړتیاو څخه وروسته پاتې نشي.

 ترټولو بریالي حل کوم و؟ ځکه؟  -

د هرې ډلې منځګړیو څخه وغواړئ چې ټولې ډلې ته د پروسې پرمختګ ، په وړاندې پرتې ستونزې ،  

 او نورو په اړه راپور ورکړي.

 : فلپ چارټ ، قلمونه او نښه کونکي   توکي

 بحث  : متحرک ګروپ کار ،طریقه  

 د اسانګرانو لپاره الرښوونې: 

په ګوته کړئ چې د شخړې حل کولو لپاره ، د هرډول ښکیلو خواو اړتیاو او اندیښنو ته باید لږترلږه 

ځواب ورکړل شي چې د دوی اړتیاوې پوره کوي. که چیرې په اوږد مهال کې د ګوند یوې اړتیا څخه 

ګړندۍ کړي. له ګډونوالو وغواړئ چې له دې لید سره سترګې پټې شي ، نو دا به شخړې اوږد یا حتی 

شخړې وڅېړي او وګوري چې ایا دوی کولی شي د حل لپاره الره ومومي. احتمالي حلونو کې شامل  

دي: د بټیک هوټل رامینځته کول )د لږ چاپیریال زیان سره لږ څه( ، هیڅ ډیسکو ، د ایکوټوریزم هوټل 

 راغونه وتړي او کچیرې بحر ته ورسیږي( ، او داسې نور. .)چیرې چې سیالنیان کولی شي د شپې څ
 

(APA)  :ــ    سرچینه 

 (. ځواني میرمنې سیاستواالنو ته مناسب دي. له سره وتړل شو 2006ښځې له سرحدونو پرته ) 
 www.women.without.borders.org 

 د خواړو ذخیره: 

 کیلیپرس )باډي( 

 همکار: د انټیګرا انسټیټیوټ 
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 خوښونکی شخړه 

رونا یو بډایه سوداګریزه ښځه ده. دا داالن ته نږدې د ترکیې ساحل یوې بې برخې برخې ته نږدې د 

ځمکې یوه ساحه لري. دا د ځنګل په یوه غونډۍ کې موقعیت لري چې د سمندر څارنه کوي ، د خوښۍ  

ګټلو هڅه وکړي. هغه  کلي ته د خوښۍ کلي ته نږدې. هغه غواړي له دې ځمکې ګټه واخلي او د پیسو 

خونه   500غواړي چې د دوه ډیسکونو او اوو لویو اوبو سره لوی هوټل کمپلیکس جوړ کړي. هوټل به  

 ولري. 

د هغه ملګری په آلمان کې د سفر ایجنټ دی چې ژمنه کوي د ډیری آلماني سیاستوالو وړلو لپاره به په  

کولی شي پیرودونکي راجلب کړي چې نه   خورا ټیټه بیه. که دوی ارزانه هوټل رامینځته کړي ، دوی

غواړي ډیر تادیه وکړي. هغې د هیڅ پوړ لپاره معمار نه دی تادیه کړی او په بشپړ ډول دې لوی هوټل  

کمپلیکس ته ژمن ندي. هغه پوهیږي چې هغه واقعیا غواړي له دې ځمکې څخه پیسې وګټي. رونا یو 

 څه ستونزې لري.

وښۍ کې ژوند کوي. دوی د پاکې هوا ، سولې او ارامۍ لپاره هلته  ډیری متقاعدین شتون لري چې په خ 

راغلي. دوی د خوښۍ کلي کلیوال چاپیریال او دا حقیقت خوښوي چې هرڅوک هرڅوک پیژني. دوی په  

ځانګړي ډول ویره لري چې د شپې پرمهال ډیر شور شتون لري او دوی خوب نشي کولی. دوی نه  

شوي او زما ډورا د دوی مشر دی. الریونونه پالن کوي. رونا  غواړي چې هوټل جوړ شي. دوی منظم 

نه یوازې د متقاعدینو سره ستونزه لري ، مګر د چاپیریال سازمان ، ګرینپیس سره حتی لوی ستونزه  

لري. زینپ ډیرین په خوشحال کې ژوند کوي او د ګرینپیس سیمه ایز رییس دی. دا په بشپړ ډول د دې 

 مخالف دی. رخصتۍ کلي له جوړولو سره

ونې به   200هغه د دې غونډۍ په اړه څیړنه وکړه او وموندله چې که رونا دغه ودانۍ جوړه کړي ، 

ګلیک ونې شتون لري کوم چې خورا لږ لیدل کیږي. د کیریټا   25پرې شي. د دوی په مینځ کې ، د 

 ې تیریږي. کیریټا کچې هم هر کال د دې هګیو اچولو لپاره دې ساحل ته راځي. شمشتی تل د شپ
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دوی د خپلو مرمیو څخه بهر ځي او په اوبو کې سپوږمۍ ته ځي ترڅو د   کله چې کوچنۍ شمشتی وهي

 سمندري مخلوقاتو په توګه خپل ژوند پیل کړي. 

که چیرې ساحل ته نږدې څراغونه شتون ولري ، نو د کچالو کچې فکر کوي چې څراغونه په اوبو کې  

څراغونو په لور ځي. له همدې امله ، ډیری شمشتی به مړه شي او د  سپوږمۍ دي او د اوبو پرځای د 

شمشتی دا ډول ډول ال دمخه په خطر کې دی. دا د دې کمپلکس د جوړولو مخه نیولو لپاره په لوی  

نور ونې ،  75ګلوک او  هغه به واقعیا خوښ وي که دوی ټولې ونې خوندي کړي کمپاین کې دخیل دی.

 ې شمشتی وژغورئ. که امکان ولري نو ځینې ی 

یونس ټای د ګاالک څخه بې کاره ځوان دی. هغه غواړي کمپلیکس جوړ کړي ځکه چې بیا به هغه دنده 

ولري او باید لوی ښار ته الړ نشي. هغه پروا نه کوي چې څه ډول دنده یې ترسره کوي؛ هغه یوازې 

 غواړي چې دنده ولري. 

 

 


