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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

شما را تا حد الزم مدد رساند نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه  

  

 ۲۶/۰۵/۲۰۲۱ فریحه ایثار         

 در قاموس کبیر افغانستان  «انهماه تدو یا عا قاعدگیتشریح »
 

 

  

ذهن    یروشنگر   یبرا  ،یعیو طب  یاسی س  ،یاقتصاد  ،ی مطالب مهم اجتماع  یافغانستان در کنار ارائهٔ بس  ریقاموس کب
خانم -بدن زنان است.    کیولوژیزیف   ریتغ  نیتریعی. طبستین  یض یمر  ی. قاعدگپردازدیهم م  یافغانها  به مسائل صح 

: در  میگوی هستم. م  ضیمر  م،یگو  یداشته باشم، نمی م  یاز قاعدگ  یدرد ناش   ی: حاال وقتدیگو  یتابوشکن افغان  م
کار را   نیگذشته جسارت ا یهاخواهم. سال یمعذرت م ن یسنگ لهیآن وس ا ی و نیهستم و از انتقال ا یقاعدگ   ودیپر

 شود. یبدن زنان پراخته م ک یولوژیز یف  ریتغ  نیتریعیطب حی سلسله به تشر نینداشتم. در ا
   

 

 
 میکنم فضا برا  یاحساس م  یچند روز قبل از قاعدگ

  ی مپرخاشگر  حوصله، حساس و    یتنگ شده است. ب
 شوم.

دوستانم  در جریان قاعدگی از همکاران و خانواده و   -
می  خواسته و  و  ام  کنند  مدارا  من  با  که  خواهم 
   .حوصله

 

ام پندیدگی/ نفخ پیدا می در جریان قاعدگی، شکم  -
  .کنمکند. درد خفیف در عضالتم حس می 

 

داشته باشم. فشارم    روز اول قاعدگی، سرچرخی می -
درد نسبتاً شدید در کمر و پاهایم حس   ،باشدپایین می  

   .کنممی 
 

گرام( و َمشک  ملی   ۵۰۰ پرستامول  اً )معمول  هانیاز شدید به فضای آرام و گرم میداشته باشم. بعضی اوقات از مسکن -
  .کنماز اتو برای آرام ساختن درد کمرم استفاده می   آب گرم )مشوکله( و گاهی

  
   .مغز و...( استفاده کنماز آب، ُگر، چهار  )ترکیبی هجوشاندهای گرم چون چای و    زیاد دوست میداشته باشم نوشابه -
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 3تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

احساس ارامش    اً کامل   دو روز آخر  ،داشته باشد  های روحی و درد خفیف تا سه روز اول قاعدگی ادامه میفشار -
   .داشته باشمعادی می  و
 

   .کنمصحی تجارتی یک بار مصرف استفاده می   کوتکس -
 

 ،این چنین نبود  اً کمتر، قبل  تهاتر شده و حساسیخانوادهٔ ما در چند سال اخیر نسبت به مسله قاعدگی بازفضا در   -
کنیم. حاال آزادانه روی این مسایل صحبت    های پالستیکی لوازم صحی خود را پنهاناکنون ضرورت نداریم در خریطه

دو   اً م قاعدگی را برای ما خواهران تهیه کند. تقریبخواهیم تا لواز  کنیم. اگر ضرورت باشد از برادرم هم می می  
بینم برعکس  ترین موضوع است. مینویسم، داغ  ای درین مورد می  که مقاله    هفته شده که بحث قاعدگی به دلیل این

   .چنین نبود اً قبل زنیم،می حرف چند سال قبل خیلی راحت همه  
 

یا آن    وقاعدگی هستم و از انتقال این     گویم:می  ،گویم، مریض هستمباشم، نمیوقتی درد ناشی از قاعدگی میداشته   -
   .های گذشته جسارت این کار را نداشتمخواهم. سال  وسیله سنگین معذرت می

 

قاعدگی  را در اول تصحیح باید کرد.    ماگفتم مریض هستم، در حالی که منظورم قاعدگی بود. ادبیات  های قبل میسال -
   .ترین تغیر فیزیولوژیک بدن زنان استمریضی نیست. طبیعی

 

یا شاید    ،شودکردیم، نه کوتکس. شاید نمیدانستیم چنین چیزی در بازار یافت میچندین سال قبل از تکه استفاده می   -
   .کردیماستفاده میدانستیم. به هر ترتیب، از تکه بجای دستمال کاغذ ضد عفونی  اش را شرم میخریداری و تهیه 

 

کردیم، اولین حرفی که می  شستیم و در تناب هموار می    را می   های خود ها و سنتراج  چندین سال قبل وقتی تکه  -
 شنیدیم این بود:

 
های زنان پوشیتان هموار کنید، نشود مردان ببیند، بد است. زیرهای »بچیم یک چادر یا یک تکه را روی زیرپوشی

. اگر سنتراج تانرا بردارید  هایشد: »قبل از امدن مردان در خانه هر چه عاجل زیرپوشیاست.« یا گفته می  محرم  
گذشته. ]بعد با خود  هایشدیم. با این باور هنوز هم در جنگیم؛ اما نه به شدت سال  های ما را مردان میدید، تنبیه می

های نایاب یکباره مهم می چرا لباس من )زنان( چون گنجینه  ، تکه است  ،فکر میکنم لباس که در نهایت لباس است
گرمی(. پس برخورد    ای برای حفاظت از سردی و   و مردان )وسیلهشود. لباس در نهایت روکشی است برای تن زنان  

  متفاوت حتا با لباس تن من چرا؟! [
گذشته  - می در  ماهوار  عادت  وقتی  ما  قریهٔ  در  ایستها  اجازه  ترشی/  داشتیم،  سمنک،  که  دیگران  کنار  در  ادن 

  .گفتند شما ناپاک هستیدمی ،کردند را نداشتیمتهیه می  ..و. آچار
  
اجازه ورود به    ،نجس ایم  ،حاال هم دید جامعه و اکثر مالها این است که ما )زنان( در جریان قاعدگی ناپاک ایم -

شود که داریم، اگر بخواهیم هم اجازه نداریم. به ما گفته میمسجد، لمس قرآن و در کل اجازه تامین ارتباط با خدا را ن
  .اید؛ اما روزه قضایی بگیریدروزه نگیرید چون ناپاک  وقتی قاعدگی 

  
اش بیرون شده. چرا؟  در آخر، قاعدگی و موارد مرتبط به آن در خانوادهٔ من و جمع دوستان ما از حد تابو بودن   -

موردش خواندیم آن تالش کردیم. تجارب خود را شریک ساختیم. در   سازیچون در موردش حرف زدیم، جهت عادی  
های که در اجتماع، در نویسیم. چلنج ش نوشتیم و میاو آگاهی حاصل کردیم و دیگران را هم آگاه ساختیم. در مورد 

در جریان قاعدگی با آن مواجه بودیم/ هستیم حرف زدیم و شریک ساختیم. شما هم   پوهنتونو  محیط کار، مکتب  
   !!توانید، اگر بخواهید، که باید هم بخواهیدمی

 

   !ترین برخورد را باید داشت؟ض متناق ترین ودر نهایت چرا با طبیعیترین اتفاق بدن زنان، غیرطبیعی -
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و نتوانیم در مورد آن     ترین برخورد را نداشته باشیمما، طبیعی  طبیعیترین اتفاق بدن     تا ما )زنان (، خود در برابر -
  .به راحتی حرف بزنیم و بنویسیم، این موضوع هرگز از گودال تابوها بیرون نخواهد شد

  

  �� اش بداریدنخستین برای تولد من و شما. دوست لیستقاعدگی_تابو_نیست، عام#

 
 !و زنان افغانستان خجسته باد به همه دختران  ;قاعدگی قبل از قبل صحیروز جهانی 
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