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 د ویری کارول داکراه او ګواښونو کارول
کارولو د اعمالو، قواری او اشاری پھ 

 دشیانو ماتول • سره د ھغی ویرول
 د ھغی ملکیت او شیان ویجاړول • 
 .د وسلو ښودل • د څاوری رټل •  

اقتصادي ګواښ 
 کارول

د ھغې مخنیوی چی وظیفھ پٻدا کړي یا 
 وظیفھ وساتي

  د ھغې مجبورول چی پیسی وغواړی  •
د ھغې •  ھغې تھ جیب خرڅ  ورکول  •

ھغې تھ اجازه نھ ورکول • پیسی اخیستل 
 ځواک پوھھ شی هچی د فامیلی عاید پھ اړ

او   
کنترول   د نارینھ امتیاز کارول 

ټولې  •  د ھغې سره د نوکر پھ شان چلند کول
کال د مشر پھ  د•  غټې فیصلې ترسره کول

ھغھ څوک اوسٻدل  چی د  •  شان عمل کول
  دندې ټاکینارینھ او ښځینھ 

د ماشومانو 
 استعمالول

داسې کول چی ھغھ د ماشومانو پھ اړه 
د پیغام د  • د مالمټي احساس وکړي

 انتقال لپاره د ماشومانو استعمالول
لپاره د کتنې  ود ھغی د ځورول • 

ھغې تھ د ماشومانو د وړلو پھ  • کارول
 اړه  ګواښ کول

، ارزښتھ ښودل کم
مالمتولردکول او   

د ناوړه ګټھ اخیستنې ساده نیول او پھ دې اړه 
 د ھغې اندیښنې جدي نھ ګڼل

د دې ویل چی ناوړه چلند ندی ترسره  • 
 د ناوړه چلند پھ اړه مسولیت اړول • یشو
 دا ویل چی ھغھ د دې المل وګرځیده  •

کارول ند انزوا یا بېلتو  
کنترول کول چې ھغھ د چا سره خبری کوی، د دا 

  چا سره ګوری، څھ شی لولی او چیرتھ ځی  
 •  د ھغې بھرنی ښکیلتیا محدودول

 د خپل  اعمالو د توجیھ کولو لپاره د حسد کارول 

د احساساتو څخھ 
 ناوړه ګټھ پورتھ کول

  ھغوی کښتھ ښودل
ھغی تھ داسی احساس ورکول چی د ځان  • 
ھغی تھ بد نومونھ  •  اړوند بد فکر وکړیپھ 

ھغې تھ داسی احساس ورکول چی  • یادول
د ھغې سره ذھنی لوبی  • ځان لیونۍ وبولي

ھغې تھ داسی  •  دھغې سپکاوی کول  • کول
 احساس ورکول چی ځان ګناھکاره وبولي

 

او یا ھغې تھ د درد ورکولو پھ موخھ ګواښ  
دھغی د    • کول یا د ګواښ عملی کول

پریښولو، د ځان وژنې، د ھوساینې ادارې  
تھ د ھغې د راپور ورکولو پھ اړه ګواښ  

مجبوره کول چی خپلھ   ھ دې تھھغ  •کول 
 مجبوره کول  ھ دې تھھغ • ادعا واخلی

 چی غیر قانونی کړنی وکړی  
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