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Որոշ բաներ մեր կյանքում անձնական են: 

Իմ անունը Նարե է, ես 5 տարեկան եմ: 

Այն ամենը ինչի վրա գրված է իմ անունը՝ իմն է: Դա նշանակում է ձեռք մի տուր, մի 
վերցրու, եթե իհարկե ես թույլ չեմ տվել:  



Ոչ ոք չի կարող օգտագործել իմ ատամի խոզանակը, դա իմ անձնականն է:

Այսօր մայրիկիս անունով նամակ ենք ստացել, ոչ ոք այն չի բացում. նամակները 
անձնական են:



Մեր տանը եթե որևէ դուռ փակ է, դա նշանակում է՝ մտնել չի կարելի, պետք է ծեծել 
դուռը և ստանալ թույլտվություն ներս մտնելու համար:

Իմ ծնողները երբեմն փակում են իրենց սենյակի դուռը: Այդ ժամանակ ես գիտեմ, որ 
չպետք է մտնեմ ներս առանց ծնողներիս համաձայնության: Եթե իմ սենյակի դուռն է 
փակ, դա նշանակում է, որ ես ցանկանում եմ մենակ մնալ: 



Իմ մարմինն իմ անձնականն է:

Իմ մայրիկն ասում է, որ մարմնի այն մասերը, որոնք գտնվում են լողազգեստի տակ, 
մարմնի անձնական մասերն են՝ կրծքերը, սեռական օրգաններն ու հետույքը: Ոչ ոք 
իրավունք չունի դիպչելու իմ մարմնի անձնական մասերին, և ես իրավունք չունեմ 
դիպչելու մեկ այլ անձի մարմնի այդ մասերին:



Իմ փոքրիկ եղբոր մարմինը անձնական է, բայց նա դեռ շատ փոքր է, չի կարողանում 
ինքնուրույն զուգարան գնալ, լողանալ: Ինչ-որ մեկը պետք է դիպչի նրա մարմնի 
անձնական մասերին, որպեսզի կարողանա խնամել նրան:

Ես այլևս փոքրիկ չեմ և կարողանում եմ ինքս ինձ խնամել:



Երբեմն բժիշկը ստիպված է լինում դիպչել իմ մարմնի անձնական մասերին, ինձ 
ստուգելու նպատակով, բայց իմ մայրիկը միշտ խնդրում է նրան, որ նախապես ինձ 
ասի, թե ինչ է պատրաստվում անել և իմ մարմնի որ մասերին է պատրաստվում 
դիպչել:

Իմ ծնողները ասում են ինձ, որ եթե ինչ-որ այլ մարդ փորձում է դիպչել ինձ, ես կարող 
եմ բարձրաձայն ասել՝ ՈՉ:



Ես շատ եմ սիրում փաթաթվել և սիրում եմ, երբ ինձ են փաթաթվում, հատկապես այն 
մարդիկ, ում ես շատ եմ սիրում՝ մայրիկս, տատիկս, դաստիարակս և շատ այլ մարդիկ:

Իմ փոքր եղբայրը սիրում է համբուրել ինձ: 

Հայրիկս և ես սիրում ենք փաթաթված պարել: 



Երբեմն հպումները այնքան էլ հաճելի չեն: Երբ ես ավելի փոքր էի, չէի սիրում երբ ինձ 
համբուրում էին, հատկապես այն մարդիկ, ում համբուրելուց հետո ես ստիպված էի 
լինում մաքրել թքոտ այտերս: Իմ մայրիկը գիտեր այդ մասին, և երբ ես չէի ուզում, որ 
ինձ համբուրեին, նա միշտ ասում էր. «Նարեն չի սիրում, որ իրեն համբուրում են, նա 
շատ սիրում է քեզ, բայց համբուրել Նարեին պետք չէ»:

Ես շատ եմ սիրում խաղալ իմ եղբայրների հետ, նրանք սիրում են ինձ ծիծաղեցնել: 
Երեկ Վարդանն էր եկել մեր տուն հորեղբորս հետ: Նա սկսեց խուտուտ տալ ինձ, 
սկզբում ես ծիծաղում էի, բայց հետո նա սկսեց ցավեցնել ձեռքերս և ծիծաղելուց 
ստամոքսս սկսեց լարվել: Ես ասացի նրան, որ դադարեցնի, բղավեցի «վերջ», «հերիք 
է», բայց նա շարունակում էր: Այդ պահին հայրիկս միջամտեց.

-Վարդան, անկախ իրավիճակից, եթե մեր տանը ինչ-որ մեկն ասում է «հերիք է», դա 
նշանակում է, որ դու չպետք է շարունակես քո գործողությունները:
Երբեմն ես ունեմ ծնողներիս օգնության կարիքը, որպեսզի կարողանամ իմ դիմացի 
մարդուն ցույց տամ իմ մարմնի սահմանները, անգամ երբ նա ինձ շատ սիրող, ինձ 
հետ կատակող կամ ուրախ խաղեր խաղացող իմ եղբայրն է: 

Իմ քեռին շատ է սիրում մեզ, մենք էլ իրեն ենք շատ սիրում, նա բերում է մեզ մեր 
ամենասիրելի քաղցրավենիքները, բայց ես չեմ սիրում նստել նրա ծնկներին: Նրանից 
միշտ ծխախոտի հոտ է գալիս:

 



Մի օր ես հարցրեցի իմ մայրիկին. «Ես պարտավոր ե՞մ ամեն անգամ նստել Գոռ 
քեռու ծնկներին: Ինձ դա դուր չի գալիս»: Եվ մայրիկս պատասխանեց. «Իհարկե դու 
ստիպված չես, դու կարող ես ասել՝ ՈՉ»: «Բայց այդ դեպքում նա կմտածի, թե ես չեմ 
սիրում իրեն»: «Շատ ավելի կարևոր են քո զգացմունքները, իսկ քեռին կհասկանա 
քեզ: Ես կարող եմ ասել նրան քո փոխարեն, բայց կարծում եմ դու ինքդ կարող ես դա 
անել»: Եվ ես այդպես էլ արեցի, իսկ քեռիս միայն ժպտաց և ասաց, որ ես մեծացել եմ:



Ես հասկացել եմ, որ պետք է մարդկանց ասել, թե ինչ ես զգում: Երբեմն պետք է 
ասել՝ ՈՉ ու չսպասել, մինչև դիմացի մարդը ինքնուրույն հասկանա, որ տվյալ հպումը 
քեզ տհաճ է: 



Շատ սխալ է, երբ մեծահասակները կամ քեզանից տարիքով մեծ երեխաները փորձում 
են դիպչել քո մարմնի անձնական մասերին՝ քո կրծքերին, սեռական օրգաններին 
կամ նստատեղին: 

Սխալ է, երբ ինչ-որ մեկը ասում է քեզ, որ իջեցնես քո կամ իր տաբատը, կամ երբ ինչ-
որ մեկը փորձում է նկարել քեզ առանց հագուստի:

Դա կարող է լինել անծանոթ կամ ծանոթ մարդ, ում դու ճանաչում ես՝ ուսուցիչ, դայակ, 
ընկեր, ինչ-որ մեկը քո ընտանիքից: 

Հիմա դու գիտես, որ եթե նման բան լինի, դու պետք է բարձր բղավես՝ «ՈՉ»: 

Գիտես նաև, որ եթե նման բան լինի, որքան էլ որ դու անհանգստանաս, ամաչես կամ 
վախենաս, դու կարող ես և պետք է պատմես այդ մասին քո մայրիկին, կամ ինչ-որ 
մեկին, ում դու վստահում ես: 

Եթե ինչ-որ մեկը քեզ չհավատա, պատմի՛ր մեկ այլ անձի:

Կարևոր չէ ինչ է կատարվել, կարևոր է հիշես, որ դու մեղավոր չես:

Դու մեղավոր չես:

՛



Խորհուրդ ծնողին

 Ինչպես խոսել երեխայի հետ մարմնի անձեռնմխելիության մասին 

Ես Տաթևիկն եմ, ես մամա եմ: Աշխատելով Սեռական բռնության ճգնաժամային 
կենտրոնում՝ ես հասկացել եմ, որ սեռական բռնությունից երեխային պաշտպանելու և 
սեռական բռնությունը կանխելու համար լավագույն միջոցը, դա երեխային՝ իր մարմնի 
անձեռնմխելիության մասին տեղեկացնելն ու «լավ» և «վատ» հպումների մասին 
պատմելն է: Սեռական բռնության կարող է ենթարկվել ցանկացած երեխա՝ անկախ 
սեռից և տարիքից, նրա ընտանիքի սոցիալ ֊ տնտեսական կարգավիճակից, նրա 
ծնողների կրթական մակարդակից, երեխան սեռական բռնության կարող է ենթարկվել 
ինչպես անծանոթ, այնպես էլ ծանոթ և վստահելի մարդու կողմից:

Եթե երեխան իմանա իր մարմնի անձեռնմխելիության, վտանգավոր և «վատ» 
հպումների մասին, նա կճանաչի սեռական բռնությունը, իսկ եթե ծնողը նրա հետ 
մարմնի անձեռնմխելիության մասին զրուցի, երեխան կիմանա, որ նման դաժան 
իրողության մասին, նա միշտ կարող է խոսել իր ծնողի հետ:

Այստեղ ներկայացված է մի նկար, որը դու կարող ես օգտագործել քո երեխային «վատ» 
և վտանգավոր հպումները ցույց տալու համար: Այստեղ կարմիր շրջաններով նշված 
են վատ հպումները, մարմնի այն մասերը որոնց ոչ ոք չպետք է դիպչի: Բայց երեխան 
պետք է նաև հիշի, որ նա էլ չպետք է դիպչի դիմացինի մարմնի կարմիր հատվածներին, 
հակառակ դեպքում, իր հպումներն էլ կհամարվեն «վատ հպումներ»:

Վատ հպումներՎատ հպումներ



3. Հաճախ բռնարարին հայտնի են երեխայի վախերը: Վախերի առաջացման 
պատճառները կարող են տարբեր լինել, բայց երբեմն դրանք առաջացնում են 
ծնողները և օգտագործում որպես պատժամիջոց: Բռնարարը նույնպես կարող 
է իմանալ և օգտագործել երեխայի վախերը: Հաճախ նրանք օգտագործում են 
նաև տարբեր սպառնալիքներ՝ օրինակ, սպառնում են վնասել կամ նույնը անել 
նաև ընտանիքի այլ երեխաներին:

1. Նա չի տարբերում սեռական բռնության նշանները: Երեխաների հետ               
կատարվող սեռական բռնությունը հիմնականում լինում է ծանոթ մարդկանց   
կողմից, ովքեր ճանաչում են, թե երեխայի ընտանիքի անդամներին, երեխայի 
ընտանիքի սովորույթները, երեխայի իրազեկվածությունը մարմնի 
անձեռնմխելիության մասին: Սեռական բռնությունը կարող է իրականցվել 
խաղերի միջոցով, որտեղ երեխան չկարողանա տարբերել սեռական բռնության 
նշանները:

2.   Սեռականության մասին խոսելու ամոթը: Այսօր ՀՀ֊ում սեռականության   մասին 
շատ ծնողներ չեն խոսում երեխաների հետ և եթե երեխայի հետ կատարվում 
է անգամ սեռական բռնության նման բացասական երևույթ, նա ամաչում է 
խոսել այդ մասին ծնողի հետ, կամ ուղղակի չգիտի ինչպես խոսել: 

Հաճախ, երեխան չի պատմում իր հետ կատարված սեռական բռնության մասին և դա 
ունի իր պատճառները.

Եթե անգամ երեխան չի պատմում իր հետ կատարված սեռական բռնության մասին, 
քանի որ դա նրա համար անհասկանալի, սակայն «սխալ» իրողություն է կամ առավել 
ևս տրավմատիկ, նրա ֆիզիոլոգիան և հոգեկանը անպայման ցույց կտան քեզ ինչ ֊ որ 
նշաններ /տես կայքից՝ սեռական բռնության հետևանքներ` http://saccarmenia.org/hy/
signs-and-consequences//:

Երեխային պետք է հաճախ ասել, որ ցանկացած դեպքում դու նրան ես հավատում, 
վստահում և միշտ փորձելու ես իրեն օգնել ու պաշտպանել: Երբեմն մեզ թվում է, որ 
երեխան գիտի այդ մասին, քանի որ մենք որպես ծնող շատ բան ենք նրա համար 
անում, սակայն խոսքերով դա ամրապնդելը շատ կարևոր է:



Այստեղ նշում եմ նաև կայքեր, որտեղից կարող ես ստանալ լրացուցիչ ինֆորմացիա՝ 
երեխայի սեռականության՝ սեռատարիքային առանձնահատկություններ, հիգիենա, 
սեռական հասունացում և այլ կարևոր թեմաներ՝ www.serakanutyun.org,  

երեխայի նկատմամբ իրականացվող սեռական բռնության վերաբերյալ՝ www.saccar-
menia.org:

Եթե երեխան որոշի խոսել սեռական բռնության մասին, դու պետք է հիշես մի քանի 
կարևոր կետ՝

Լսիր նրան հանգիստ և համբերատար՝ ցույց չտալով որևէ խուճապ, անհանգստություն 
կամ զայրույթ:

Օգնիր նրան պատմել կատարվածը, բայց մի ընդհատիր նրան հարցերով կամ 
եզրահանգումներով:

Վստահեցրու երեխային, որ հավատում ես, որ նա մեղավոր չէ բռնության համար և որ 
դու կօգնես իրեն:

Վստահեցրու երեխային, որ սիրում ես նրան, որ ինքը կարևոր է քեզ համար:

Դիմիր օգնության մասնագիտացված կառույց, որտեղ երեխային և քեզ կտրամադրեն 
հոգեբանական աջակցություն, նաև կաջակցեն դիմել օրինապահ կառույցներին /Թեժ 
գիծ 077 99 12 80/:




