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تونخوا د ق خ ته د پ ي ا ومي پار مشر خان الالپه عکس کې   
ولنیز يمحمدافضل خان چې ددې کتاب سر تنو  زه ئې لیکی ده، مین کې د پ

خ ته د عوامي  وند مشر ستوری چې دا کتاب ئې لیکلی دی او کی ا ولسولیز 
ي ه شوی دی لیدل کی ک چې دا کتاب ورته تو ی مشر اجمل خ .نیشل پار  
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 سرلیکـونه
لوید ویری پیژ ند  سریزه یادونه 

نی د  :د ویری تعریفونه  ی ویره د 
ه  موضوع په تو 

دویری کور کلی او  
 رول

ولونه پېېلی ویر انی د ویری  اراستال  د ویری او 
ویره میراثی او که 
 زده شوی احساس دی

ی  نا پییلی ویره د ویری بدر

ویره زده شوی احساس  درایادیدوقانونونه
 دی

حساس  ایویره میراث
 دی

ت او  د ویری پیداې
 نظرئي

یز ت  لن  :د میلر ازمی

ت نه ساایز جو و  موند قراید د  د فرای د ه ی د 
 ویری نظرئي

موند فرای د  ی د 
 ویری لوم نظریه

ونه د اودیپوس احساس  ساایز ل

د فرای په نظریه د  د بیلتون خطر
 ویری من ته رات

ی موند فرای  د  د 
 وهمه نظریهویری د

تینی ویره ت د ناسو بتیا  د خسی کیدو خطر ر ران د 
 خطر

د ویلهلم رای د 
 ویری نظریه

د وجدان یا اخالقی زه 
 خه ویره

تینی یا  غیری ر
 ناروغه ویره

د یون د ویری 
 نظریه

ک « د خوشحال  د » خ
 ویری نظریه

دالفرد ا لر د ویری 
 نظریه

 نهد ویری تلل او پیما د ویری تله
  کول

یز او تبصره  لن
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تنه او نتیجی د نتیجو مانا  د ویری تول ارز
د ویری جسمانی یا  د ویری ساوال درمل

 طبی درمل
 د ويری درمل

تیانی خطر  دننی خطر باندینی  خطر ر
کاره خطر پ خطر تیانی خطر   غیری ر

کی اشنا  منطقی الره د تمری الره کی په پا د پا
 کولو الره

سهویره ا ه و تن نو  ویره او زده ک ی ینو  د ویری د 
ی نتیجی  لن

یارتیا ار او مالوت ار او مشرتوب  ویره او هو
ي  نه اخستون  خو
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 سریزه
  

اکتر دی په اسانه » ویره «  اکتر کبیر خان ستوری چې د سایکالوژی 
یر مهم  تو ژبه کې د ساپوهنی یو  اکتر کبیر . کتاب لیکلی دیکلیواله پ

پی    خان ستوری نه یوازی د ساپوهنی ماهر دی بلکه په سایسنی علومو کې
ی  تو ژبه قربان دی  ایچ  ی وطنپال او پخپله پ یر پیاو   .دی او 

لی دلپارهده ماته د سریزی د لیک » ویره «  زه پخپله په ساپوهنه . ه  رالی
اکتر  یر کم علم لرم خو چونکه  ما سره بې کچه کې  کبیر خان ستوری 

ما په  یدهزيمینه لری نو همدغه وجه ده چې سریزه ئې    . مه ک
یر پیچلی لفظونه او نظری په » ویره «  ما ولوستله کبیر خان د ساپوهنی 

ي دی یره اسانه او کلیواله ژبه کې ه جد لیکلو په و» ویری «  د  بيان ک
یر زیات  تون قوم  ی دیکبیر خان د خپل پ تنو . خدمت ک که چې د پ

وکوالی نه د ویری مختلفو قسمونو لکه د بال او ببو ویری، د  ژوند د و
نی ویری، د اسمانی افتونو ویری او نوری داسی  غربت ویری، د ترب

ی دی   .یری ویری چې د دوئ نه راچاپیره دی تبا او برباد ک
تانه د ویری په حقیقت» ویری« د   پوه شی او بل به د په لوستو سره به پ

ی ه حاصله ک ه پان یره حده تشه پرته ده  تو ژبی پراخه لم چې تر    .پ
یر  ی ته  اکتر کبیر خان ستوری دی ه تون وطنپال په حیث د  زه د یوه پ
ولو پوهانو نه دا ارزو لرم چ که هغوی  د قدر په نظر کورم او د نورو 

خونو کې داسی ه تو ژبی دا تشه هم د علمونو په مختلفو ا ی نو د پ ی وک
ی د پرمخ تللو ژبو سره د سیالی  تو به د ن که شی او پ یره ژر  لم به 

ه شی  .جو
  

                                    محمد افضل
 
تونخوا   بره درشخیله سوات پ
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 یادونه
د ن سبا په پښتونخوا كې د كتابونه بازار ګرم ندى او په تيره بيا نكه څه هم 

دى ټينګ هوډ او عزم كړى دى چې د ډيرى زياتى د خو بيا هم ما ، پوهنيزو كتابونو

لى ټولى ليكنى به په پښتو ژبه كوم تر څو چې په پښتو كې پاړتيا په پرته خ

  .وهنيزه پانګه ډيره شىپ

يرته ټول پښتانه پوهان څه نا څه ليكنى په پښتو ژبه وكړى او خپلو بچو ته په چكه 

مورنۍ ژبه معنوى پانګه پريږدى نو ژر تر ژره به د پښتو پوهنيز بڼ سمسور او 

  .زرغون شى

د پوهنيز ليكنى ډډ د رښتيا او سمو مالوماتو څخه ډك وى چې په داسى الرو يا 

الس ته راغلى وى چې د ځاى او وخت پورى ښكيل نه وى او د )  طريقى (الرى 

هر څوك چې وغواړى دغه الرنيولى شى او همدغى ) يانى( تكرار وړ وى يانى 

لومات كيداى شى چې يو تن د مختلفو اسم او رښتيا م. ى ته رسيدلى شىجنتي

ښه او غوره نو . الرو او يا مختلفو كسانو د يوى يا ډېرو الرو راټول كړى وى

و او نظريو توپير پكې مالوتليكنه هغه ده چې د خپلو او پردو ) علمى ( پوهنيزه 

لومات او نظريه د بل الوستونكى پدى پوه شى چې دغه م ) يانى( شوى وى يانى 

لو تورو سره پليكوال ده چې ده ترى ټكى په ټكى او كټ مټ را اخستلى او كه په خ

لومات او ا او څرګند كړى دى او يا دغه داسى ملومات راوړىاد هغه نظريه او م

  .نظريه ده چې په عمومى توګه منل شويده

 الرى په ګوته او نښه له ز ليك دود يو او نظريو دا بيلتون د پوهنمالوتد پوهنيزو 

كيږى پدى برخه كې په هغه ژبو كې چې د پوهنيز اړخه مخ په وړاندى تللى او ډيرى 

خو زمونږ په . مومى منل شوى ليك دود شته دىپوهنيزى ليكنى پكې شويدى ع

ژبه پښتو كې چې د پوهنيزو ليكنو د پيل په پړاو كې ده ال كوم عمومى منل شوى 

  .ليك دود نه شته دى

دا چې په پښتو ژبه كې پوهنيزى ليكنى تراوسه پورى شوى او لدى كبله د پوهنيزو 

 تللو ژبو په پر تله زيات دې كنو د پيل په پړاو كې راځى نو مونږ د پوهنيزو پر مخيل

 .يو چې د نورو ژبو د پوهنيزو ليكنو څخه استفاده وكړو او ګټه ترى واخلو  ته اړ
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دا ربړه يوازى د پښتو ژبى په .  دلته مونږ د ژباړى د ربړى سره مخامخ كيږو

كنو كې پرته نده بلكه نورى ژبې ورسره هم پخپل وار سره مخامخ يپوهنيزو ل

  .دهشويدى او حل كړي

 كې د پوهانو په مينځ كې پدى اتفاق راغلى  (Deutsch)ايچ ډ  د جرمنيانو په ژبه

دى چې د انګريزى او فرانسوى ژبې متن دى نه ژباړل كيږى كه چيرته پرى ټكى په 

ټكى حواله وركول كيږى نو پخپله په انګريزى او فرانسوى ژبو ليكل كيږى او د 

برى علت دا دى چې تقريبا ټول المانى ددى خ. نورو ټولو ژبو متن ژباړل كيږى

 پوهيږى او يا دومره پرى  پوهيږى چې ښه پوهان په انګريزى او فرانسوى ژبو

خو دغه هغه . ه ئې حاجت ژباړى ته نه شته دىلبمطلب ترى اخستلى شى لدى ك

كنى يوهيږى ستونزى  پيښوى او د پوهنيزى لپكسانو ته چې په دغه دواړو ژبو نه 

لدى كبله .  ته ښه رسيدلى نه شى او نښتون ئې ترى ګډوډ كيږىمطلب او مفهوم

كى په ټكى پرى حواله وركول كيږى خامخا په ټپكار ده چې د نورو ژبو متن چې 

: د ژباړى په هكله پكار ده چې ووايو چې په دوه ډوله ده . پښتو كې وژباړل شى

  .تړلى ژباړه اوازده ژباړه

ه ټكى ژباړه ده چې جملى پكې تيروبير شوى نه تړلى ژباړه ټكى پ:  تړلى ژباړه  )1

وى او يوازى فاعل او مفعول او فعل ته د خپلى ژبى د قالب سره سمون وركړ شوى 

ژباړه تل د . د ټكى په ټكى ژباى څخه مطلب لفظى او يا ميخانيكى ژباړه  نده. وى 

ى او د مثال په توګه د پاړسو د خرګوش ميخانيك. مانا او مفهوم له پلوه كيږى 

  . خرغوږ كيدلى شى خو سمه ژباړه ئې د مانا او مفهوم له پلوه سوۍ دهدلفظى ژباړه 

ټ وژباړل شى او اصلى متن ترى مينځ ته  څه هغه ژباړه ده چې بيرته پهړښه تړلى ژبا

  .راشى

ازاده ژباړه په دوه ډوله ويشل كيدلى شى لږه ازاده ژباړه  او ډيره :  ازاده ژباړه)2

  ازاده ژباړه

هل وم ساتل شوى وى خو جملى ه په لږه ازاده ژباړه كې مانا او مف : ه ازاده ژبا

  .بير شوى وىوتير

ه  ډيره ازاده ژباړه كې پخپلو تورو سره ديوه متن د مانا او  په  :یره ازاده ژبا

  .مفهوم لنډيز ياغټ ټكى رااخستل شوى وى
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 رااخستل شوى ي ټك او نظر ئې  چې ټكى پهمالوتپردى  كې په پوهنيز ليك دود 

 او يا پخپلو تورو سره ويل شوى وى په نښه كيږى خو عمومى منل شوى نظرئې او

پاره هم ل  و ژباړد  همدا خبره . همدغسى خپل نوښتونه او نظرئى نه په نښه كيږى 

خو تړلى ژباړه د ټكى . ړه په نښه كيږىاوتړلى او ازاده  ژباړه   د. لرى) تباراع( اتبار 

و  په ډله كې راځى او ازاده ژباړه مالوتستل شوو پرديو نظريو او په ټكى رااخ

  . د څرګندونى په ډله كې راځىو مالوتپخپلو تورو سره د پرديو نظريو او 

و او همدغسى د تړلى ژباړى پيل او مالوتد ټكى په ټكى را اخستل شوو پرديو 

 نورمتن څخه پواسطه د ليكنى د « »رګو لنديو  يانى ددى نښي بپاى د كوچنيو غ

 كې په ګوته كيږى چې د چا او كوم كتاب ( ) بيليږى او په پاى كې پدى غټه لندۍ

په خپلو تورو سره د پردۍ نظرى څركندونه او همدغسى ازاده . څخه اخستل شويده

ژباړه يوازى په غټو لنديو كې په ګوته كيږى او د كوچنيو لنديو پواسطه ئې د پيل 

  .شته دىاو پاى بيلولو ته حاجت نه 

يو دا دى چې په لنديو . شته دى پاره دوه دوده لد ليكوال او كتاب په ګوته كولو 

يو كې د ليكوال نوم او دكتاب كال دكې يو شمير ليكل كيږى او بل دا دى چې په لن

زياتو كتابونو څخه استفاده   يا  يكوال د دووليودښكاره خبره ده كه . ږىيليكل ك

ليكى وى نو بيا الف ب او داسى  نورى نښى ورسره هم شوى وى چې په يوه كال كې 

  .كيږى

د كتاب يا مقالى په پاى كې د اخستونځو د الندى كه د شمير دود پكار وړل شوى 

وى نو د شمير  په ترتيب او كه د ليكواالنو د نومونو او كال دود پكار وړل شوى 

  .وى نو د ليكواالنو نومونه د الفبا په ترتيب ليكل كيږى

ر ليكوال د نوم سره پكار دى چې د ده د كتاب يا مقالى نوم د چاپ ځاى او كال د ه

 .استفاده ترى شوى وى وليكل شى او هغه مخونه چې

پاره د بل كتاب څخه ګټه اخستلى ل ښه دا ده چې په هره ژبه چې سړى د خپلى مقالى 

او د كتاب كى او كه ئې د ليكوال د نوم ياغه ژبه ئې په اخستونځو كې ولموى په ه

د كال دود پكار وړى  وى نو په لنديو كې په هماغه ژبه د ليكوال نوم په ګوته كړى 

پاره لځكه څوك چې په  هغه ژبه نه پوهيږى چې ليكوال ترى استفاده كړى ده د هغه 

بى تفاوته ده او مجبور دى چې د ليكوال په دغه ليكنه قناعت وكړى او څوك چې 

  .  دغه د اصلى كتاب د متن سره پرتله كړىى هغه كولى شى چېږپرى پوهي
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د تړلى ژباړى پيل او . زمونږ پدى كتاب  كې د شمير د دود څخه ګټه اخستل شويده

پاى په غبرګو كوچنيو لنديو كې په نښه شوى او په پاى كې په غټو لنديو كې د 

  .شمير د الرى كتاب او ليكوال په اخستونځو كې په ګوته شويدى

اته ازاده ژباړه هم په نښه شويده خو دغه په غبرګو كوچنيو همدغسى لږه يا زي

لنديو كې نده نيول شوى او يوازى په غټه لندۍ كې د شمير په مرسته سره هغه 

  .ليكوال او كتاب په ګوته شويدى چې اسفاده ترى شويده

په دومره اندزه سره زمونږ په عقيده د نورو ژبو پوهنيز ليك دود سړى اخستلى 

ه خبره چې د لږ څه فكر او غور وړ ده او هغه دا ده چې عمومى منل شوى يوه بل. شى

عمومى منل شوى نظر ئې داسى نظر ئې . نظر ئې په نورو ژبو كې نه په نښه كيږى 

  ليكوال يا نويستونىهپدى حالت كې ددغى نظر ئې پ. دى لكه ځمكه ګرده ده

لويديزه ټولنه كې هر حواله وركولو ته حاجت نه شته دى ځكه چې په ) ترع خم ( 

   ده خو دلته دا پوښتنه (Galileo)ى چې دغه نظريه د ګا ليال يږڅوك پدى پوه

راپيدا كيږى چې په كومه پيمانه هغه نظر ئې چې په يوه ټولنه كې عمومى منل 

  .شوى وى په بله ټولنه كې هم عمومى منل شوى ګڼل كيدلى شى

 ئې چې په ساپوهنه كې په عومى په هر ډول مونږ سمدستى پدى كتاب كې هغه نظر

  .ډول منل شويدى په نښه كړى ندى

دا پكار ده چې هم وويل شى چې د پوهنيزو ژباړو په برخه كې يوه بله ستونزه دا ده 

. چې هره پوهنه ځانته ژبه لرى چې دغه ژبه كله نا كله د اولسى ژبې سره تو پير لرى

چې د اولس په ) اصطالح ګانو  ( په نورو تورو سره دغه ژبه د يو شمير استالګانو

 . كيږى جوړه شويده ) استعمال ( لرى يا هډونه استمال ) معنى ( ژبه كې بله مانا 

له مونږ پدى كتاب كې د مهمو پوهنيزو استالګانو سره اصلى لغات يا بلدى ك

استال په هماغه ژبه د كومى څخه چې مو اخستلى ده كټ مټ په لنديو كې ليكلى 

ه مو هم كړى ده چې د پوهنيزو استالګانو په ژباړه كې د اولسى ژبې ده او ددى هڅ

پاره په ل) اصطالح( كله چې د بلى ژيې د يوى استال . څخه ډير وړاندى الړ نه شو

ت استمال اتونه يا مانا ګانى وى نو مونږ هغه مانا يا لغاپښتو ژبه كې ډير لغ

 د ليكنى په نښتون كې بنسټركړى دى چې د پوهنيزى ژبى د اصولو پ) استعمال(

 . سم بريښيده
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تونه پكار وړل كيدل اپاره په بله ژبه كې څو لغلهمدغسى كه د پښتو د يوى استال

ت تر ټولو سمه ات ترى رانيولى دى چې د پښتو ژبى د استال يا لغانو مونږ هغه لغ

  .مانا ئې وركوله

ندى او د ځينو  په ځاى چې په اولسى ژبه كې رواج لغاتونهسر بيره پردى د داسى 

 ته لغاتونو ليكواالنو  له خوا په پښتو ليكنو كې استعمال شويدى مونږ هغه 

امتياز وركړى دى چې د پښتون اولس په بيلو بيلو پرګنيو كې پرى خبرى كيږى او 

  .رواج وى

د نوى او غوره ليك دود څخه   كه څه هم مونږ د پښتو د ليك او لوست د سمون

كيږى لكه څنګه چې ويل او لوستل كيږى نه يوازى چې ليكل پكې هماغه شان 

خبريو بلكى پلوى ئې كوو خو ال تر اوسه دغه نوى پښتو ليك دود د زاړه مالئى او 

حص ليكو ټغر په بشپړه توګه ټول فميرزائى ليك دود چې د تپوس په ځاى به ئې ت

د رى چې دغه نوى پښتو ليك دود د زوړ مالئى ليك دووخو تر هغى پ. كړى ندى 

ځاى ونيسى لږ څه وخت پكار دى تر څو چې هغه كسانه چې په زوړ ليك دود 

نو ځكه مونږ هم د پښتو . روږدى  دى د نوى پښتو ليك دود سره اشنا او عادت شى

د نوى ليك دود په چمن كې توندى منډى نه دى كړى خو ددى هڅه مو كړى ده چې 

 پر مخ الړ شو او ځينى ټكى د پښتو د نوى ليك دود د پياوړتيا په الر كې يو ګام

ره ددى هم پدى ليكنه سمو د زاړه ليك دودڅخه په نوى ليك دود را اړولى دى خو 

ځينو كسانو ته به دا پوښتنه . كې څه نا څه د زوړ مالئى ليك دود نښى نښانى  شته 

پيدا كيږى چې په نوى ليك دود كې چې ليكل او لوستل يو شانته وى نو دا به د 

  .برونو ته ستونزى پيدا كړى چې په بيلو بيلو لهجو خبرى كوى؟پښتنو هغه ټ

ددى پوښتنى په ځواب كې ويلى شو چې په عمومى توګه په معيارى پښتو كې دوه 

مركزونو  پېښور او قندهار كولتورى دغه لهجى د پښتنو د . لهجى منل شويدى

وره د پښتو په نوى ليك دود كې دغه دواړو لهجو ته پ. اڅيدلى دىپڅخه را

 ۍونه چې په پېښورۍ لهجى كې يو ډول او په قندهارلغاتهغه . پاملرنه شويده

د مثال په توګه د . ل ډول ويل كيږى هغه په دوه غږه تورو ليكل كيږىبلهجى كې 

ارۍ لهجه كې پشتون ويل هپښتون نوم په پېښورۍ لهجه كې پختون او په قند

 .كيږى
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) ش( د   او هم)خ (   وليكل شى چې هم د)ښ(  دا نوم پكار دى چې په دوه غږه تورى 

 هم په پښاورۍ پښتو لهجه ګيره او په لغاتهمدغسى د ږيرى .  وركوى  اواز

) ږ (  سمه ليكنه په دوه غږه تورى لغاتقندهارۍ پښتو لهجه ژيره ويل كيږى ددى 

  .كل كيږىي وركوى يانى ږيره ل  اواز)ژ (  او هم د )ګ ( چې هم د 

ر مختګ په لور يو ګام دى خو پښتو ژبه به هله پ پښتو ددغه نوى ليك دود د

پياوړى شى او وده به وكړى كله چې ئې ليك د پښتو د نوى ليك دود په رڼا كې په 

  .التينى تورو واړول شى

 پښتنو ته د بهرنيو ژبو په زده كړه كې اسانتياوى پيښى كړى او د ادا به د يوى خو

پښتو په اسانى سره زده كړى او پدى توګه به  بل خوا به بهرنيان هم وكوالى شى چې 

سربيره پردى به پښتانه وكوالى شى چې د نورو . پښتو ژبى ډير ويونكى پيدا شى

تخنيكى پوهه په اسانى سره خپله كړى او هم به صنعتى  او تخنيكى توليدات او 

نه پيداور چې تقريبا ټول ئې د التينى تورو د سيستم په بنسټ جوړ شوى دى په ارزا

  .بيه تر السه كړى

په التينى تورو د . پدى توګه به پښتو د نورو پر مخ تللو ژبو سره د سيالى جوګه شى

اره لپيرو پښتو تورو ډپښتو ليك اړول كوم سخت او پيچلى كارندى ځكه چې د 

يوازى د . سم التينى تورى شته دى او سړى ئې ورته بى د ډير سوچه څخه نيولى شى

اره د التينى تورو په ټاكلو كې لږ څه سوچ لپځينو نورو تورو پښتو د دوه غږه او 

  .ار دى چې څو تنه پښتانه پوهان پرى فكر او غور وكړىكپ

په التينى تورو د پښتو د ليك د اړولو د نظر ئې بنسټ د پښتو او پښتونخوا د پر 

 والړ دى چې دا وږدى مودى په ترڅ كې د عمل دمختيا او سوكالۍ په اوږد لي

دى پاغوستلى شى او دا پدى توګه چې ال اوس پښتانه پوهان او ليكواالن جامى 

 د اوسنى ليك په خوا كې   ورو   ورو الره كې د قام او وطن خدمت ته مال وتړى او

په التنى تورو د پښتو ليك رواج كړى او خپلى څه نا څه مقالى په  پښتو كې په 

ره وګړى اشنا شى او ددى سيك التينى تورو وليكى تر څو چې د پښتو د التينى ل

سنى ليك ځاى په بشپړه توګه د پښتو التينى ليك و ا پاره شرائط برابر شى چې دل

 .ونيسى
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 د پښتنو د خپلواكى او د پښتونخوا د سوكالى او  ، ر مختګپنور نو د پښتو د 

ائى په هيله خپل دا كتاب چې د ويرى د نظريو پيمانى او درمل په باره كې په سهو

پاره ليكل شويدى په ډيره مينه ل ښوونكو او پوهيدونكو  ، ه بيا د طبيبانوتير

 .خپلو ننګيالو وطنوالو ته وړاندى كوم

  

  کبير ستوری
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لوی    د ویری پیژند
  

  رول دویری کور کلی او 
) ى روحى يا نفس( ويره د انسانانو په ژوند كې كره رول لوبوى او د ډيرو ساوالو 

دا چې په كومو ساوالو ناروغيو كې د ويرى كور دى او ځاى په . ناروغيو مور ده
ځاى شويده د ساوالو ناروغيو پيژندګلوى ته اړتيا لرى كومه چې يو داسى 
موضوع ده چې دلته پرى رڼا نه شى اچول كيدلى او مونږ ئې د يوه ځانګړى او 

 ساوالى ناروغى په عمومى پاره خوندى ساتو خو دلته دومره وايولګوښى كتاب 
  .توګه په دوه ډلو ويشل كيدلى شى

  
  (Neurose)  عصبى ناروغى   )١
  (Psychose) عقلى او عصبى ناروغى   )٢
  

 لومړنى (Psychose) د عقلى او عصبى ناروغيو (Neurose)عصبى ناروغى  
. دا ډول ناروغى كوم جسمانى علت نه لرى او يوازى ساوال علتونه لرى. پړاو دى 
ږدى مودى په ترڅ كې د انسان په وجود هم اغيزه كولى شى و ا وغى درخو دغه نا

او د جسمانى نښونښانو پواسطه ځان برمال او څرګندوى لكه د السونو، ليمو او 
  .ښكى او يا د وجود د كومى بلى عضوى بى اختياره رپيدل 

ى علتونه  د ساوالو علتونو سربيره جسمان(Psychose)عقلى او عصبى ناروغى  
 او (endog. Psychose)هم لرى او په دوه ډوله دى دننى عقلى عصبى ناروغى 

 د دننى عقلى عصبى ناروغى (exog. Psychose)بهرنى عقلى عصبى ناروغى 
(endog. Psychose)جسمانى علت اټكل كيږى خو دغه جسمانى علت متمركز   

 . پروت دى  دا پته نه لګيږى چې په كوم ځاى كېيانى( وى يانى  نه
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  پدى ډول ناروغيو كې د فكر او احساس د خنډ او ويجاړيدو ناروغى
(Schizophrenie) او د مستى او سستى ناروغى (Manisch. Depression) 

په كال كې دوه حالته لرى چې يو ئې د مستى خوشحالى او سمسورۍ  راځى چې
  .حالت دى او بل ئې د سستى مړاويتوب او غم حالت دى

 وى چې په كوم ځاى كې مالوم بهرنى عقلى او عصبى ناروغى جسمانى علت  د
.  رول لوبوى ره لږه يا زياتيددغه پورتنيو ساوالو ناروغيو په ډير شمير كې و.دى

ويره يوازى د ساوالو ناروغانو  ربړه نده بلكه يو زيات شمير نور كسان ورسره هم 
ره د خطر د حاالتو سره اړيكى دلته دا پيښيدنه بنسټ جوړوى چې وي. مخامخ دى

لدى كبله په .  زياتيږى همدوغومره ويره زياتيږى   خطرونه هر څومره چې. لرى 
اقتصادى ، ټولنيزو، پوځى او سياسى چارو كې واكمن كسان د خپلو عالئقو د 

پاره رښتيانى او يا غيرى رښتيانى لپوره كولو او هدفونو د الس ته راوړلو 
 د منځ ته راتګ سبب ګرزى ګوته نيسى او پدى ډول ويره خطرونو ته چې د ويرى

  .پيدا كوى او وګړى خپل اطاعت او غاړى ايښودلو ته اړ او مجبوروى
د ويرى څخه د حاكميت د يوى وسيلى په توګه د دينونو په منځ ته راتګ او وده كې 
 هم كار اخستل كيږى چې د يوى خوا د دوزخ د عداب څخه انسانان ډاروى او د بلى

  .خوا د جنت ژمنه وركوى
ددى ټولو ټكو څخه دا نتجيه الس ته راځى چې ويره يوازى د يوه تن ربړه نده بلكه 

  .يوه ډله ايزه پيښه هم ده
په . ره سارى خوى لرىيپاره دا واقعيت هم خبرى كوى چې ولد ويرى د ډله ايزتوب 

دى كبله د ل. نورو تورو سره د يوه انسان څخه بل انسان ته تللى او ختلى شى
دى پويريدونكو انسانانو سره تماس او راشه درشه په سړى كې ويره پيدا كوى او 

  .ډول زيات انسانان د ويرى په رنځ اخته كيدلى شى
ويره ) اتى ذ (   شخصى نو كه. و ويشل كيږى ن ډله ايزه ويره په كساڅخه بلى خواله 

 كيدى اوبچيدى نه د منځه الړه هم شى نو د ډله ايزى ويرى څخه سړى په ډډه
ربړه ) اتى ذ( لنډه دا چې ويره د ډله ايزى ربړى په تو ګه په پاى كې يوه شخصى .شى
  .ده
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ه نی د موضوع په تو  ی   ویره د 
د څيړنى موضوع نده بلكه د ډيرو پوهنو (Psychologie) ويره يوازى د ساپوهنى 

. ډول تعبير او مانا لرىپاملرنه ئې ځانته را اړولى ده او په هره پوهنه كې په خاص 
د مثال په توګه  . دا ځكه چې هره پوهنه په خپلو ځانګړو الرو او طريقو ويره څيړى 

صنوعى حالتونو م  ويره په )  (Experimentalpsychologieازميښتى ساپوهنه
 د ژوو ويره د هغوى په طبعى چاپيريال (Ethologie) د كړو پيژندنه  كې او د ژوو

 كوښښ كوى (Psychiatrie)همدغه شان طبى ساپوهنه .  نيسىكې د كتنى الندى
 برخالف چې د ويرى د علت او ر پ(Tiefenpsychologie)ورى ساپوهنى ژچې د 

  .هډ پوهيدل غواړى پيښه ايزه وګورى

  : د ویری تعریفونه
ف دى لدا چې هره پوهنه ويره د بل اړخ څخه څيړى نو لدى امله تعريفونه هم مخت

ځنى ئې د ويرى د .  په ټاكلو نظريو او ښودنو پورى تړلى دىچې ډير شمير ئې
څخه چې د تنګسى مانا لرى اخستل شوى » انګوستيا « تينى كليمى پخوانى ال

»  تنګسى احساس د « ويره  (Hoffmeister)د مثال په توګه هوف مايسټر . دى
  .  )١(ګڼى

سټى احساس يو داسى بڼ«  د ويرى الندى (Watson)نور څيړونكى لكه واټسن 
ل سره د تماس د پريښودلو  او يا د تيرى اپوهيږى كوم چې د سړى د چاپيري

  .  )٢( زى ركوونكى عمل باعث ګ
دا  پكار  ) .   ٣( »  انځور ويره بولى د خطر د حاالتو « (Freud)همدغه شان فرايډ  

په  را ،  څخه پيژندل شوى  د خطر د حاالتو (Freud)ده چې هم وويل شې  چې فرايډ
  .حالتونه د بى وسى پوهيږى ) ۴( » يادشوى او انتظار شوى 

په ناپييلى پارونى پورى تړل شوى «   د زده كړى د نظرى له اړخه (Jensen) نينس
 .ويره وائې  ) ۵( » احساستى جواب ته 

 د تعريف په مفهوم او مطلب ښه پوه شو نو (Jensen) نپاره چې  د ينسل ددى 
 د سپي  (Pawlow)په ډډ كې پرتى استال ګانى د پاولوف غواړو چې دده د تعريف 

  .د ازميښت په مثال باندى څرګندى كړو
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 به چې كله خپل سپى ته ډوډۍ وركوله نو لږ څه (Pawlow)روسى پوهان پاولوف 
نو كله . واچوله  مخكې به ئې څراغ ورته ولګاوه او بيا به ئې سمدستى ډوډۍ ور

نو بيا كه ډوډۍ هم نه وه نو د څراغ د لګيدو  سره چې دغه كار څو ځله سرته ورساوه 
  .سم به سپى خوله څپوله او الړې به ئې راتلى

 ازميښت كې ډوډۍ ناپييلى پارونى ده او  خپله په ډوډۍ باندې د سپى خوله ىپد
څراغ تړلى پارونى دى او په څراغ خوله . څپول او الړې څڅيدل ناپييلى ځواب دى

 د سپى دا ازميښت نن (Pawlow)ب دى د پاولوف څپول الړې څڅيدل تړلى ځوا
ورځ ډير مشهور دى او د زده كړى د نظرى بنسټ او تاداو جوړوى خو مونږ نه 

 د ويرى (Jensen) نغواړو چې زياته رڼا پرى واچوو ځكه چې زمونږ مطلب د ينس
سربيره پردى د ويرى نور ډير . ګانو څرګندونه وهپرتو استالد په تعريف كې 

ه هم شته دى خو دلته بايده دې چې يوازى تعريفونه راټول نه شى ځكه چې تعريفون
دغه پورتنى مثالونه ددى دپاره بسيا كوى چې دويرى كوم عمومى منل شوى 

  .تعريف نه شته  دى
  

انی اراستال   د ویری او 
د ويرى او ډار استال ګانى د عوامو په ژبه كې يوه مانا لرى خو په پوهنيزه ژبه كې 

  .وهان ددغه دواړو استال ګانو توپيرته ګوته نيسىځنى  پ
 (Furcht) او ډار (Angst)پاره د ويرى ل د لومړى ځل (Kierkegaard)كيركګارډ 

 سړى نه پوهيږى چې د چا نه يا څه يانىه ده مالومپه منځ كې توپير وكړ چې ويره نا
  .ه ى نه ويريږى سړى خبروى چې د چا نه او يا څيانى دى مالومشى نه ويريږى او  ډار 

 څخه وروسته يو شمير پوهان لكه يسپر (Kierkegaard)د كيركګارډ 
(Jaspers) او هايديګر (Heidegger) په دغه توپير ټينګ ودريده او ځنى نور 

 . ئې په مختلفو دليلونو سره ردوى
هغه شيان چې په «  وائى چې (Günther Anders)س رد مثال په توګه ګونتر اند

رى انسانان ډاريږى  ډير پيچلى او مجهول دى چې هر سړى پرى عمومى توګه ت
   ).۶(»پوهيدلى نه شى لكه د اتومى جګړى نتيجه 
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 ددى خبرى څخه دا جوتيږى چې هغه شيان (Günther Anders)س رد ګونتر اند
چې وګړى ترى ډاريږى د هر تن د پيژندنى او پوهيدو د توان څخه بهروتلى دى 

 خوى د السه وركړى دى پدى توګه د ويرى او ډار په منځ ممالواولدى امله ئې خپل 
  .كې توپير د منځه ځى او يوه مانا وركوى

 د ويرى او ډار په منځ كې توپير نه منى او د ورځنى (Schulte)همدغسى  شولټى 
د دليل په توګه راوى او » چا نه ويريږى « ژوند تل استعمال كيدونكى استال د 

  .ا پورى تړى پدى ډول ويره د شى يا چ
كله چې سړى . خوا كې پكار ده چې د وارخطائى استال هيره نه شىه د ويرى او ډار پ

دا ال پوره .  چمتو نه وى  او ورسره مخامخ شى نو وار خطا كيږى لپارهد يوه خطر 
روښانه نده چې دغسى ناڅاپى خطرو نه رښتيا د ويرى علت دى او كه ويره مخكى 

) شعور ( كې پرته وه او دغو خطرونو هوښ ) حت شعور ت( له مخكى د هوښ په تل 
  .ته راوستله

د ليكواالنو د نه يوالى او ددى پورى د تړلو ستونځو له كبله بايده دى چې ويره، 
 شكايت (Freud) فرايډډار، او وارخطائى په يوه مانا سره استمال شى كه ځه هم 

. ه په يوه مانا سره استماليږىچې وارخطائى ډار او ويره په ناحقه سر« كوى او وائى 
ويره يو داسى حالت دى چې سړى . د خطر سره د دوى اړيكى يو د بل سره توپير لرى 

ډار .  وىمالومدا خطر نا  ر انتظار لرى او تيارى ئې ورته نيولى وى كه څه همطد خ
 شى پورى تړلى دى د كوم نه چې سړى ډاريږى او  وارخطا ئى  يو داسى مالوميو 

   ).٧(« ى په كوم كې چې سړى خطر ته  انتظار او چمتووالى نلرىحالت د
خو سره ددى چې ويره، ډار او وارخطائى د خطر سره مختلف اړيكى لرى خو تل د 
خپل ډډ له پلوه يو بل ته ورته دې چې لدى كبله ئې مونږ پدى كتاب كې په يوه مانا 

 .سره استمالوو
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ولونه   د ویری 
  ناروغى او)  عادى  (   د روغى  لرى خو په عمومى توګه سره ه ډولون ختلفمويره 

  . ويرى توپير ته ارزښت وركول كيږى*ويرى او پييلى او نا پييلى) غيرى عادى  ( 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وائى چې يوه يونانى كلمه  (Phobie)  پييلى ويرى ته په مسلكى ژبه كې پوبى *
  ده
  

هغه ويره ده چې يو شى پورى پييلى او تړلى وى او  :(Phobie) پېېلی ویره
  .ښتيانى او يا غيرى رښتيانى اړيكى لرىرددغه شى سره 

 هغه ويره ده چې بى د كوم څرګند شى څخه تش يو  :(Angst) نا پییلی ویره
  . ذهنى احساس وى 

ائى پوهانو په عقيده په درى ډلو ويشل د اروپ: (Phobie) پییلی ویره
  .كيږى

پييلى ويره چې د خطر شى ئى روغو كسانو ته هم خطرناك ښكارى لكه د زهر   )١
  .لرونكو مارانو څخه ويره

وګړى عادت غ ر سره اړيكى لرى خو ددغه خطر سره روطپييلى ويره چې د خ  )٢
  .وى لكه د اورګاړى يا د الوتكى د سورلۍ څخه ويره

  رو د تيريدلو او يا د د شړو ال  نا اشنا ښكارى لكه  چې اروپايانو ته  ويره ييلى پ )٣
  .ژوو لكه پيشو ، مږو او داسى نورو څخه ويره» بى تاوانه  « 

 وروستنى ډلى ويرى د اروپائى پوهانو په عقيده غيرى رښتيانى خوى لرى ه  دا دو
ه نظريه ځنى ژوى په يوه او لدى كبله ئى غير عادى او ناروغه بولى خو زمونږ پ

ټولنه كې پاك او بې تاوانه او په بله ټولنه كې بيا دغه ناولى او مضر ګڼل كيږى  د 
زمونږ په ټولنه كې ناولى  او مضره ده چې ډير خلك ئې به الس  مږه مثال په توګه

  .كې نه لوبوى او كركه ترى كوى چې د ويرى يوه خاصه څهره او بڼه ده
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لى ژوى څخه ويره په يوه ټولنه كې عادى او په بله ټولنه كې بيا لدى كبله د يوه ټاك
  .غيرى عادى او ناروغه بڼه لرى

 كيداى شى  چې (Agoraphobie) ړو الرو څخه د تيريدلو ويره شهمدغسى د 
رښتيانى يا غيرى رښتيانى خوى ولرى د مثال په توګه زمونږ په هيواد كې ځنى 

كله .  او دښمنان ئى شړى الرى  دوى ته څارىكسان د پتنيو په بد بختيو اخته دى
پاره نيسى او كله په شړو الرو كې شو كوونكى  لكله ځنى خلك شړى الرى د برمتى

نو كه يوه شړه الر رښتيا دښمن سړى ته نيولى وى او يا پكې رښتيا . غله ناست وى
شو كوونكى غله يا برمته كوونكى ناست وى او يا ئې زيات احتمال وى نو پدى 

  .حالت كې ويره رښتيانى خوى لرى او سړى ورته ناروغه نه شى ويلى
 پيريانو او شوكوونكو غلو ، د بال ، ه كوچنيوالى كې د شړوالروپخو كله چې چا

رښتيانى او يا غيرى رښتيانى كيسى اوريدلى وى او بيا وروسته په داسى شړ 
 ئې غونى ځيږ ځاى يا الره ورشى چې اوريدلى خطر پكې هيڅ نه وى او سره ددى

ځكه چې د كيسى د اوريدلو په ،غ هډ لرى وده  نو دا ويره نار شى چې د ويرى نښه
 چې د شړى  كې  ديره وه) تحت شعور ( نتيجه كې منځ ته راغلى او د هوښ په تل 

 ويره مخكې د مخكې يانى. ته راغله) شعور ( ليدلو پواسطه بيداره هوښ  الرى د 
 وه او د شړى الرى د ليدلو له كبله يوازى فعاله او ه تل كې موجودهپڅخه د هوښ 
  .راښكاره شوه

  

ی   :د ویری بدر
زياتى  په عقيده د ويرى سره يوه يا (Labhardt) او البهارد ( Freud) فرايډد 

 لړزيدل، د ،ساوتيګا كيدل ، خوله راتلل) ټپا ( رزا طبى نښى نښانى لكه د  زړه  د
دل ، لوږه او داسى نور ملګرى او بدرګه دى  ځيږيىكسى غټيدل، سرګرزيدل ، غون

)٨. (   
 او  درزا به ددغه پورتنيو طبى نښونښانو لكه د زړه   په نظر(Frölich) ښخو د فرول

لدى  ) .٩(  او قار سره هم ملګرى دې  تيرى ساوتيګا كيدل نه يوازى د ويرى بلكه د 
  .امله سړى نه شى ويلى چې دغه يوازى د ويرى نښى نښانى دى
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 او شاختر (Lewinsohn)ليونځون ، (Funkenstein) ى ربړى د فونكن شټايند
(Schachter) او د قار او ويرى د طبى نښو نښانو  راواړوله  پاملرنه ځانته 

نوموړو څيړوونكو د . ې د خپلو ازمايښتى څيړونو موضوع وګرزولهيپوښتنه 
او د رټلو پواسطه به ئې    پواسطه ويراوه ګوزار د ) بجلى  (  انازمايښت تن د بريښ

 ئې د ازمايښت د تن طبى نښى نښانى چې د   قار او د ټاكلو ماشينو نو پواسطه په
  .په وخت كې پيدا كيدى اندازه كولى  ويرى  د  يا  قار او

 د حجم  زړه ازمايښتونو په ترڅ كې دى نتيجى ته ورسيدل چې د دوى د خپلودى 
  ويره كې د قار په پرتله زيات او غښتلى دىراښكدل په  سا توان او ټپا او همغسى 

 )١٠. (   
 ويرى  بى نښى نښانى  پهطجو څخه څرګنديږى چې غښلى يددې ازمايښتونو د نت

او كمزورى  په قار د اللت كوى او دا هم راپه ګوته كوى چې د ويرى او ځنو طبى 
  . اړخيزه اړيكى شته دى دوه   منځ ترنښو نښانو 

  
  

  اس دیسزده شوی احویره میراثی او که 
 د ډيرو پوهانو د عالقى وړ  ده ثى ا زده شوى او كه مير دا پوښتنه چې ويره

  . ميراثى او ځنى ئې  زده شوى احساس ګڼى ګرزيدلى ده چې ځنى ئې ويره
  

 د هغه پوهانو څخه چې ويره د انسان د تنى  يو :  احساس دییویره میراث
  . دى)(Watsonواټسن  ګڼى ميراثى خوى او خاصيت 

كله چې د نوى ،راوړى  پاره داسى دليل  د ويرى د وراثت ل(Watson)واټسن 
ځيږيدلى ماشوم څخه چې خوبولى وى سړى ناڅاپه  څادر ليرى كړى نو ټوپ وهى 

  .ځكه چې ويريږى
 د ويرى د (Frölich)  په ازمايښتونو كې فرولښ (Hall)همدغسى د هل 
 والړ دى چې د ويرى له پلوه د يو تن ه ازمايښت پدى ګڼن(Hall)ميراثيتوب د هل 

  .او بل تن په منځ كې توپيرونه شته دى او دا توپيرونه ميراثى دى
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د يو توپير د ميراثيتوب څخه سړى هغه وخت خبرى كولى شى كله چى د څيړنى  او 
ازمايښت په وخت كې د چاپيريال شرائط ثابت پاتى شى او كه نه نو بيا سړى نه 

  د ازمايښت او څيړنى په وخت الس ته راغلى دى، د چم هرونپوهيږى چې دغه توپي
  . دى او كه ميراثى دىلګاونډ او چاپيريال محصو

   څوكولهى مږ  د چاپيريال د يو شانته شرطونو د الندى(Hall)ه هل لبلدى ك
ډاډ سره اټكل كيدالى شو  وره پ په كول كې په  ود كو ودد كو. و ساتلى ) نسلونه (

ير پيدا شى نو دا توپير به پږو په منځ كې د ويرى له اړخه كوم توچې كه اوس د م
ميراثى وى ځكه چې مږى د چاپيريال د يو شانته شرطونو د الندى پيدا او لوى 

  .شوى وى
 د ويرى د اندازه كولو لپاره د يوى ګردى پنجرى څخه چې مږى ترى (Hall)هل 

لى د يوى داسى تختى ددغه پنجرى ت. تښتيدلى او وتلى نه شوى كار واخيست 
  .پكې تيره شوى وه جوړ شوى و) بجلى ( څخه چې بريښنا 

اسطه ئې   اچولى او د بريښنا د ګوزار پورو  په دغه پنجره كې مږى (Hall)هل 
  .ويرولى

په نورو . د مږو غولو چې د ويرى نښانه ده په ټاكلى وخت كې د ويرى اندازه ښودله 
ه ټاكلى وخت كې ډير غول پوزارله كبله ئې تورو سره هغه مږى چې د بريښنا د ګ

  .كول ډيرى به ويريدى او چې لږ غول به ئې كول لږى به ويريدى
 د خپل دى ازمايښت په لړ كې د مږو په منځ كې توپيرونه پيدا كړه كوم (Hall)هل 
   ) .١١( پاره چې ويره ميراثى ده خبرى كوى ه  د ګڼنى لچې دد

پاره هم د د ازمايښتونو نتيجى د انسانانو لد ژوو دا چې په كومه اندازه سره سړى 
رى د نظريو اختالف دى خو دومره پاعتبار وړګڼلى شى د ليكواالنو په منځ كې 

) مشابهتونو ( سړى ويلى شى چې د ژوو او انسانانو په منځ كې ځنى ورته والى 
م څه نا پاره هڅخه د انسانانو لشته دى چې لدى امله د ژوو د ازمايښتونو د نتيجو 

 .څه كار اخستل كيدلى شى خو په بشپړه توګه  دانسانانو لپاره اعتبار نه شى لرلى
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 ازميښت د ويرى د (Hall)لكه څنګه چې د هل  : ویره زده شوی احساس دی
ميراثيتوب په اړخ باندې رڼا اچوى همدغسى يو شمير نور ازمايښتونه شته دى 

 مخكې لدى څخه چې پدى باره كې پاره خبرى كوى خود ويرى د زده كړى لچې 
 چې د (Assoziationgesetze)   وګړيږو پكار ده چې درا ياديدو ځنو قانونو ته 

  .اچوورو  ر بنسټ او تاداو جوړوى لنډ نظ) ورى تي( زده كړى د نظرى 

 (Aristoteles)دراياديدو د قانونو لومړنى بنسټ ارستو  : درایادیدوقانونونه

  .پراختيا ومونده كيښود  چې وروسته ئې 
  .نن ورځ د راياديدو قانونونه د زده كړى د نظرى افبا ګڼل كيږى چې مهم  ئې دا دى

 كه چيرته سړى دوه يا زيات شيان په يوه : د ځاى او د وخت د پيوستون قانون )١
وخت او يا يوه ځاى كې ووينى نو كله چې ددغه شيانو څخه يو ئې راياد شى نو بل 

  .ئې هم راياديږى
كه چيرته دوه شيان يو بل ته ورته وى د يوه راياديدل ډير :   د ورته والى قانون) ٢

وخت د بل د راياديدو سبب ګرزى دا پكار ده چې هم هيره نه شى چې د دوه شيانود 
 ورته والى په باره كې د ليكواالنو نۍرئې متخلقى دى د مثال په تو ګه هوفدنګ 

(Höffding) ته ورته كڼى چې ځنى برخى ئې ګډى وى  هغه وخت دوه شيان يو بل
  . بيا د كره برخو شريكوالى ته اشاره كوى(Goldmeir)ګولډ ماير 

 هغه وخت دوه شيان يو بل ته ورته بولى چې د (Merz)ځنى نور پوهانو لكه ميرڅ 
  .يوه دننى جوړښت د هغه بل په شان وى

اياده شى نو دغه كله چې د يوه سمت شى يوه برخه ر :  د سمت او برخى قانون )٣
  .برخه ددى سبب ګرځى چې سمت او ټول شى راياد شى

كله چې د تضاد يو اړخ په راياد شى نو ډير وخت ئې بل اړخ هم  :د تضاد قانون  ) ۴
  .راياديږى

دلته پكار ده چې دا هم هبره نه شى چې تضاد د منطق او فلسفى موضوع او د 
انون ګڼل كيږى او ډير ډولونه لرى بنسټى ق) ماټرياليزم ( ډيالكټيكى ماده ولى 

او غيرى ) اصلى ( لرى چې په عمومى توګه په دوه ډوله ويشل كيږى بنسټى 
  ).فرعى ( بنسټى 
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د تضاد د تعريف په هكله د فيلوسوفانو نظر ئې مختلفى دى د ماركسوالو 
يوازى د موړ او غريب په منځ كې  اقتصادى توپير بنسټى  انو په نظريه فيلوسوف

. بنسټى ګڼى دى چې نه پخال كيدونكى خوى لرى او نور ټول توپيرونه غيرى تضاد 
 بيا هرتوپير چې د دوه شيانو په منځ كې وى تضاد  فانغيرى ماركسوال فيلوسو

بولى او هغه توپيرونه چې ډير لوى او كره رول په دغه شيانو كې لوبوى بنسټى 
  .تضادونه ګڼى

نديږى چې كله چې يو شى د بل شى د د راياديدو د پورتنيو قانونو څخه څرګ
  راياديدو سبب ګرځى نو ددغه دواړو شيانو په منځ كې خامخا څه نښتون وى

د ويرى او د درناكو او خطرناكو حالتونو يا شيانو تر منځ هم د زده كړى د نظرئې له 
  .پلوه نښتون شته دى
 ى شى د ميلره نښتون منځ ته راتالر د حاالتو تر منځ څنګدا چې د ويرى او د خط

Miller) ( ازميښتExperiment) ( پرى رڼا اچوى.  

ت(Miller) د میلر  ددى ازميښت مواد يوه پنجره وه چې تلى ئې نيمائې :  ازمی
سطه ازى پو درواسپين تلى د تورتلى څخه د يوى تمبى يا. سپين او نيمائې تور و

بيرته كيدلى بيل شوى و خو دا تمبه د يوه سپك څرخ او يوه سپك اړم پواسطه 
  .تيره شوى وه) بجلى ( سربيره پردى په سپين تلى كې بريښنا . شوه

 د خپل ازميښت په لومړى پړاو كې د داسى مږو څخه كار واخيست (Miller)ميلر 
  .كښيناستلى ى په سپين او تور تلى كې به  يو شانته په خوښى چې د پنجر

جرى د سپين او تور تلى تر د ازميښت په دوهم پړاو كې په داسى حال كې چې د بن
رله پسى  د پنجرى په سپين تلى كې لس ځله پبرسيره وه) دروازه ( منځ تمبه 

مږى به هر ځل تور تلى ته . كښينول شوى او هر ځل به ئې د بريښنا ګوزار وركاوه
  .تښتيدلى

ګوزار نه وركول كيده او ) بجلى ( ړاو كې بيا مږو ته د بريښنا د ازميښت په دريم پ
زى د بنجرى په سپين تلى كې كښينول كيدلى خو دوئ به سمدستى د پنجرى يوا

 .تور تلى ته وتښتيدلى
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ځ كې تمبه وتړل نجرى د سپين او تور تلى په منرم پړاو كې بيا د پد ازميښت په څلو
واسطه چې پخوا مو وويل بيرته كيدلى شوه خو دا پيره چې شوه او ديوه څرخ پ

نول شوى نو بى لدى څخه چې د بريښنا ي تلى كې كښهماغه مږى د پنجرى په سپين
خو په ناڅاپى توګه . ه چې  د ويرى نښه ده وخورى په ميتازو ئې پيل وكړ كومګوزار
  تمبه  د پنجرى د توراو سپين تلى تر منځ رى د څرخ د تاوولو د ال  وكړاى شو چېئې

  .برسيره كړى او تور تلى ته وتښتى) دروازه  ( 
 تلى څخه څو ځله راوښكدل شوى او په سپين مږى د پنجرى د توربيا وروسته دغه 
  او هره پيره چى به په سپين تلى كى كښينول شوى  شوى كښينوله وار تلى كې څو

  .سمدستى به ئې څرخ وچورلولو او تور تلى ته به الړى
د ازميښت په پنځم پړاو كې د پنجرى د تورتلى  او سپين تلى په منځ كې تمبه د 

  .چورلولو نه برسيره كيده بلكه د يوه سپك اړم د ښكته كولو پواسطهڅرغ په 
خو كله چې دا پيره هماغه مږى د پنجرى په سپين تلى كې كښينول شوى نو د څرخ 
په چورلولو بوختى شوى او هر څه هلى ځلى او كوښښ چې ئې وكړ د سپين او 

ان په ميتيازو پيل وكړ وا په شنو بيا ئې د پخ.  نه برسيره كيده تورتلى تر منځ تمبه
ا ورسته ئې وكوالى شو چې د اړم د ښكته كولو د الرى ياو غلى ناستى وى او ب

   ).١٢( تمبه برسيره كړى او تورتلى ته وتښتى 
ره وكوالى شو چې دا په ثبوت ورسوى چې دى ازميښت س پخپل (Miller)ميلر 

ورو سره دا ددى مانا لرى په نورو ت. ويره د راياديدو د قانونو په بنسټ منځ ته راځى
 .چې ويره يو زده شوى احساس دى

 بڼه لرى او د خطر د شيانو او حاالتو نه د بچيدو په غرض د (Trieb)ويره د هڅى 
  .تند او ګړندى عمل سبب ګرزى

یز  ته انتقادى نظر واچوى نو وبه وينى تازميښ (Hall)كه چيرته سړى د هل  : لن
ږو د غولو اندازه د ويرى د پيمانى په توګه چې ده په يوه ټاكلى وخت كې د م

 د  ئېارهو  دده دلپاستمالوله كله چې به مږو په يوه ټاكلى وخت كې ډير غول وكړل ن
  .اره ئې د لږى ويرى مانا لرله چې لږ غول به ئې وكړه نو دده لپډيرى ويرى مانا لرله او

ې غښتلى طبى دلته پكار ده چې وويل شى چې دا خبره ال پوره په ډاګه نده چ
 .بدرګى د ډيرى ويرى مانا لرى او يوازى د ويرى نښه ده
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 كه چيرى يوازى د ويرى نښه وى نو بيا مونږ ته د ويرى ډيروالى او كموالى راپه 
 (Hall)نو لدى كبله سړى ويلى شى چې د هل . ګوته كولى او ښودلى نه شى

وره تكيه كولى نه ه يوه مجهوله ګڼنه والړ دى چې په نتيجه ئې سړى پازميښت پ
  .شى

 ازميښت دا په جوته سره وښودله چې هغه مږى (Miller)خو برخالف ددى د ميلر 
د پنجرى په سپين او تورى تلى كې يو شانته په خوښى كښيناستلى  كله چې  چې

ئې تلى كې هره پيره د بريښنا ګوزار خوړ نو دائې زده كړه چې په سپين تلى كې  د 
نو كله چې به په سيپن تلى كې كښينول شوى نو د بريښنا . ىر دبريښنا د ګوزار  خط

وخورى نو د سپين څخه به  ريښنا ګوزار به بد ګوزار هيله به ئې لرله چې  د 
تښتيدلى كه د بريښنا ګوزار به و او كه نه او كه د تيښتى الر به ئې بنده وه نو بيا به 

  .تيازى كولىيئې م
 دى چې دا خبره په ثبوت رسوى چې ويره د ړه د ويرى نښىاتيښته او ميتيازى دو
. پاره خبرى كوى،كوم چې د ويرى د زده كړى لتى ځواب دى اخطر په حاالتو احساس

  .خو دا ددى مانا نلرى چې موروثى ويره نه شته دى او هره ويره زده شوى ده
ته خو ويره زده كيدلى هم شى چې دا مونږ ته دا راپه م شلنډه دا چې موروثى ويره ه

لدى امله د ډاريدونكو كسانو سره تماس . وته كوى چې ويره انتقالى خوى م لرى ګ
 .سړى د ويرى په رنځ اخته كولى شى
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ت او نظرئي   د ویری پیداې
  

موند قراید د ویری نظرئي ی   د 
   ښه پوه شونو د هغه د هڅو  نظريه هد ويرى پ  (Freud)فرايډ چې د لپارهددى 

(Triebe)   ساايز ماشين او (Psychische Apparat)   ښودنى ته ځغلنده كتنه
  .پكار ده

نه فراید  و   په لومړى سر كې غوښتل (Freud) فرايډ : )فرضیه (  د ه
  . په دوو ډلو وويشى(Triebe)چې هڅى  

  .هڅه چې د بهرو خواته زور كوى) جنسى (  د مينى  )١
خو .ان د ژغورنى دنده پغاره لرىهڅه چې د ځ) خود پرسته (  ځان خوښوونكى  )٢

ورسته بيا ورته د ژورى څيړنى په لړ كې جوته شوه چې ځان خوښوونكى هڅه د 
  .مينى د هڅى سره هيڅ توپير نلرى

  .ځان خوښوونكى هڅه د مينى د هڅى يوه بڼه ده
و  د ځان خوښوونكى او د مينى د هڅو نظريه پريښودله ا(Freud) فرايډلدى كبله 
) يه فرض( څو چې مينه او تيرى دى ګڼنه  د دوه متضادو ميراثى ه ځاى ئېددى پر
  .وكړه

 نظريه دد ه دغه ګڼنه تا ئيدوى چې وائى په ژوندى ماده كې  (Heringe)د هيرنګ 
  . دوه متضاده كښښونه شته دى چې يو ئې جوړونكى او بل ئې ورانوونكى دى

ته راتګ د ژوند د دوام  پخپله داسى دليل راوړى چې د ژوند منځ ( Freud ) فرايډ
مرګ د ژوند هدف دى او ژوند خپله د دوى په منځ . او مرګ ته د نژديوالى مانا لرى

  .كې روغه جوړه ده

ت شين په شان تصور ز جوړښت د يوه ما سااي(Freud) فرايډ : ساایز جو
 .رزو څخه جوړ شوى وى او يو ټاكلى ځاى نيسى كوى چې د ډيرو پ
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كې پرتى ندى  ) شعور ( پيښى يوازى په هوښ ) روحى (  دده په عقيده ساوالى 
 مواد پكار رپاره نوو لپيښو د څرګندونى او روښانول ځكه چې په هوښ كې پرتو

  .دى كوم چې د هوښ څخه بهر دى
پيښو ) نفسى ( سربيره پردى تجزوى ازميښتونه ښائى چې يوه برخه د ساوالو 

 پيښو د خوى سره سمون نه داسى پټ خوى لرى چې په هوښ كې د ښكاره پرتو
  .خورى لكه د ځان پخپله مرګ

څرنګوالى يا كيفيت ( خاصيت  د هوښ د الندى د ساوالو پيښو يو (Freud) فرايډ
  .ىبره سړى په يوه مثال سره جوتولى شدا خ. ىپوهيږ) 

ه يو خيال يا د چا نوم په ياد  كې ونيسو نو دغه كه چيرته مونږ يو ساايز شى لك
ته د يو څه وخت څخه زمونږد وروس.  په ياد كې نه پاتى كيږىږتل زمونخيال يا نوم 

رطونو د الندى ې دغه خيال يا نوم د ځينو شى چكيداى ش. ياده  وزى او هيريږى 
بيرته زمونږ ياد شى نو دلته دا پوښتنه پيداكيږى چې دا خيال يا نوم پدى منځ كې 

  . و  او څه پرى شوى و او څه بڼه ئې لرلههچيرت
 خيال يا نوم پدى ې ويلى شو چې مونږ نه پوهيږو چې داى پوښتنى په ځواب كدد

 ياده وتلى  ى شو چې زمونږ  دمنځ كې څه شوى و او څرنګه بڼه ئې لرله خو دومره ويل
  .و او چيرته پټ و

څخه ) شعور (  شو چې دغه خيال يا نوم زمونږ د هوښ ىى ژبه كې ويللكپه مس
  .پروت و )  كىشعورغير ( وتلى و او د هوښ بهر 

 ساايزى پيښى او شيان په دوو ډلو د هوښ (Freud) فرايډددى  واقعيت له مخى  
  .وويشلى) غيرى شعور( او د هوښ بهر ) ور شع( دننه 

ټولى هغه ساايزى پيښى او شيان چې سمدستى مونږ ته په ياد دى د هوښ دننه او 
  .كومى چې موسمدستى په ياد ندى د هوښ بهر وګڼلى

پيښى او  اوالى   سډوله  د خپلو څيړنو په لړ كى د هوښ بهر دوه   ده بيا وروستهخو 
اوالى پيښى او شيان و چې د هوښ په درشل كې  ډول هغه سيو. شيان پيدا كړه 

 پاملرنه سره هوښ ته راوستلى ه او سړى په لږ  او ډير وړاندى تللى نه  و و والړ 
 ساايزى پيښى (vorbewußt)د درشل شوى لدى كبله دغه پيښى او شيان د هوښ 

  .شيان  وبللى
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پاره  پيښو او شيانو ل استال ئې د هغه ساايزو(unbewußt)او خپله د هوښ بهر 
وساتله چې د هوښ بهر دومره ليرى تللى وو چې هوښ  ته بيرته راتګ ئې ډير په 
  سختى سره امكان لرلو پدى ډول سره ساوالى پيښى او شيان په درى الندى

  . وويشلى نوډولو
  . ساوالى پيښى او شيان(bewußt) د هوښ  )١
  . ساوالى پيښى او شيان(vorbewußt) د هوښ د درشل  )٢
  . ساوالى پيښى او شيان(unbewußt)  د هوښ بهر  )٣

 هوښ د درشل ساوالى  د هوښ دننه او د(Freud) فرايډو له مخى مالوتددى 
 بل خپل وګڼلى او دا ځكه چې د ل او د هوښ بهر ساايزى پيښى دپيښى د يوه خي

هوښ د درشل پيښى هر  وخت د هوښ دننه ته راتالى شى كله چې ورته لږه پاملرنه 
 بلكى د ټاكلو سره نه او غږ و شى خو د هوښ بهر ساايزى پيښى په لږه پاملرنه 

ره سختى سره راتلى شى خو دا هم نيغ په شرطونو د پوره كولو څخه وروسته په ډي
لكى مجبورى دى چې لومړى د هوښ درشل ته او بيا د هوښ دننه  يا  ب، نه غهني

   ).١٣( هوښ ته راشى 
  

ونه دى درى ډوله ساوالو پيښو او شيانو ر سريبره پ(Freud) فرايډ  :ساایز ل
درى ډوله نور ساايز لړونه مونده كړه چې د پورتنيو ساايزو پيښو او شيانو سره ئې 

  .ىپه خپلو منځو كې اړيكى لرلد جوړښت له پلوه توپير لرلو او 
  په كوم كې چې د ځيږيدو  (Es)  » دا « (Freud) فرايډلومړنى يا مشر ددغه لړونو 

سته په يا وروپه وخت كې ټولى ميراثى ساوالى پيښى راټولى شوى وى چې ب
يوه برخه زياته وده »  دا «شپږمه يا اتمه مياشت كې د چاپيريال د اغيزى د الندى د 

دې رابيلى »  دا «د . څخه رابيليږى او ځانته بڼه نيسى»  دا «كوى او په پرله پسى توګه د 
  . وويل(Ich) »  زه «  (Freud) فرايډشوى برخى ته 

په عضلو حسى اعصابو په ياد راوړلو او په ادراك حاكميت لرى چې پدى »  زه «
 راټولوى او په پاى كې ددى توان تمالوماتوګه سره د بهرنى چاپيريال په هكله 

او »  دا «زى سره توپير كړى او د او بهرنى چاپيريال شيان او اغي»  دا «پيدا كوى چې 
  .بهرنى چاپيريال په منځ كې د يوه منځګړى په توګه دنده تر سره كوى
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پل مور او پالر او ښوونكو د الس خو څنګه چې ماشوم په كوچنيوالى كې د خ
كې يو بل شى يا لړ چې مور او پالر او ښوونكود هيلو »  زه «و دده په  الندى وى ن

  (Überich) »  اخالقى زه« ( Freud )  فرايډدغه شى يا لړ  . نمايندګى كوى وده كوى
  . ونوما وه» وجدان «يا 

 روسته كله چې زه د يا وجدان د ځيږيدو څخه پنځه يا شپږ كاله  و » اخالقى زه«
 يا دوه اړخيزه احساس په حل بريالى (Odipuskomplex) اوديپوس په احساس

  شوى وى په وده پيل كوى

اوديپوس يا دوه  پاره چې دددى ل :(Odipuskomplex) یپوس احساس اودد
  .سى ته لومړى پام را اړول پكار دىياړخيزه احساس استال ښه روښانه شى نو دى ك

ا به توويل چې س) ونجوميان( طالع ګرو   تهاچاوائى چې په لرغونى يونان كې يو ب
كه چيرته هغه مړنكړى نو تا .  وى (Odipus)يو ځوى وشى او نوم به ئې اوديپوس 

ويل كيږى چې ددغه باچا ځوى وشو . به مړ كړى او ښځه به دى په نكاح كړى 
ه بيديا كې  يى  چيرته پئې نكړ په وړوكوالى كې خوڅنګه چې اوالد خوږ دى مړ

 كله.  كيښود(Odipus)ده كړ او نوم ئې پرى اود يپوس دى كوم چا مون. پريښود
  نها د پالر سره ئې ور دهى د باچا په لښكر كې چ يوه بل  دغه هلك لوى شو نو دچى

خو .  مور ئې په نكاح كړه خپله  خپل پالر مړ كړ او يىوه افسر شو او په نا خبرۍ كې
 په نكاح كړى ده نو ور ئېكله چې دى خبر شو چې خپل پالر ئې مړ كړى او خپله م

 كې  په وخت كې په يورپ(Freud)   فرايډرنګه چې دغه كيسه د څ.ځان ئې ړوند كړ
 نوم ته ځاى (Odipus)لو څيړنو كې د اوديپوس ډيره مشهوره وه نو هغه هم پخپ

احساس  پوسدوركړ او پورتنى دوه اړخيزه احساس ئې د او
(Odipuskomplex) اونيولهنږ هم دغه استال رمو.  ونوماوه.  

دا چې د . د اويپوس احساس د مور د سينى د خوږو شيدو څخه سرچينه اخلى 
 ماشوم اكوچنى ماشوم د لوږى اړتيا مور پخپلو خوږو شيدو سره پوره كوى نو د

په نورو تورو سره د انسان لومړنى  . هم د خپلى مور سره مينه وى او ورته ګرانه وى
  .مينه د مور سره مينه ده

 . په ژبه د پالر سره تقليد او ورته والى مانا لرى(Freud)   فرايډمينه د د مور سره 
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چې ماشوم ځوى  مينه يانى د پالر تقليد تر هغى  پر وړاندى ځى تر څو  د مور سره
نى خپلى  د مور يادده  شى چې دا د پالر سره سيالى ده ځكه چې پالر هم  پدى پوه 

   .ميرمنى سره مينه لرى او ورته ګرانه وى
 د يوى  .ددى ګړۍ څخه وروسته د ځوى د ريزد پالر په مقابل  كې دوه اړخيز وى

 مور   نه دهمور په مينه كې دده رقيب دى او  دئى پالر پدى بدى شى چې د  واخ
 او لدى كبله دى د يوى خوا غواړى يا ددى هيله لرى چې پالر د منځه يوسى. اخلى 

د تقليد د .  غواړى چې پالر ته ګران وىا بلى خودده ځاى د مور سره ونيسى او له
يو داسى عمل پوهيږى په كوم كې چې سړى په يوه يا « الندى سړى په عمومى ډول 

   ).١۴( » ډيرو كړو وړو سلوكونو يا فكرو كې د څه شى په ډول يا د چا په شان شى
د تقليد پوله يوازى په وړوكتوب تنګه پاتى نده بلكه په ټول عمر كې سړى تقليد 

ډير وخت سړى د هغه شيانو يا خلكو تقليد كوى كوم چې سړى ته په زړه . وىك
  .پورى وى

پدى حالت كې سړى كم « كله نا كله سړى د تيرى كوونكى او دښمن تقليد هم كوى 
نا كمه پدى خوښ وى چې په خيال او تصور كې د دښمن په زور او شهرت كې چې 

   ).١۵( » دده په فكر ئې لرى برخه واخلى 
  . يا پدى حالت كې تقليد د دښمن څخه د ډار له كبله وىاو

اس يا دوه اړخيزه احساس د ماشوم ځوى د سيپوس احداو د ماشومى لور د 
خو ماشومه لور لومړى غواړى چې د مور سره د . يپوس احساس ته ورته دىداو

 دا پته لګيږى چې هلك ندى او د پالر په شان نه   ورته ژر پالر رول ولوبوى خو 
ګړتيا او كمزورۍ احساس پيدا كيږى او په ډيره غصه او مشى كيدلى نو ورته د ني

غواړى چې پالر  ړه ز  نا قار سره پدى پيل كوى چې د مور په شان شى او په ډير زړه 
احساس په سمه توګه حل يپوس د چې ماشوم ځوى د اولپارهددى . ته ګرانه شى
ندى بوزى او د مور د مينى په ځاى په الر تقليد مخ په وړار ده چې د پكړى نو پكا

 .نورو نجونو او ښځو خپل تفاق مات او د مينى تنده سړه كړى
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دى بوزى او د پالر په ځاى د كار دى چې د مور تقليد مخ په وړانماشومى لور ته پ
لنډه دا چې د پالر تقليد ځوى ته د نرتوب او د . نورو نرانو سره مينه پيدا كړى

دا ډول تقليد عادى او برخالف ئې . ته د ښځيوتوب خوى وربخىتقليد لور رمو
  .غيرى عادى دى

نى د پالر د تقليد په ځاى د  كړى وى ياكله چې يو ماشوم ځوى غيرى عادى تقليد
. توب او حتى د مفعوليت شته دىى مور تقليد كړى وى نو بيا احتمال ئې  د ښځون

ندى خپل زيات ي د ځامنو او منو لدى كبله بايده دى چې پلرونه خپل زيات وخت
يپوس احساس د منځه دكله چې ماشومان د او. وخت د لوڼو روزنى ته وركړى

 وائى چې (Freud)   فرايډمنځ ته راځى نو ځكه   يا وجدان  اخالقى  زه يوسى نو 
  .كې پرتى دى» دا « ړى په ريپوس د احساس ميراث دى چې جد د او اخالقى زه

 » اخالقى زه «   او (Ich) » زه  «   راځى چې  ته نتيجه الس  ا د  د پورتنى تحليل څخه
(über ich) دا «  يا وجدان په لومړى سر كې د «(Es)دلته پكار ده چې .  برخى وى

څخه » دا « ى د د ودى او ددندى دا جرا كولو لپاره انرژ» زه « دا هيره نه شى چې د 
لدى كبله ويلى .  نه د تيرى خوى لرى نه د مينى اويانىدغه انرژى بې پلوه ده . راځى

غومره د او ډيركارسرته ورسوى همد وكړى  وده زياته » زه « شو چې هر څومره چې 
د » دا « د » زه « . په اوږو وده او كار كوى» دا « د » زه « انرژى كميږى ځكه چې » دا « 

  .دريدلى شىپه مخه كې و» دا » غالم او برخى په توګه پرله پسى وده كوى او بيا د 
هغه وخت يو كار سم سرته » زه « دنده ډيره سخته ده ځكه چې » زه « كه ځير شو نو د 

يا وجدان او چاپيريال غوښتنى او » اخالقى زه « د » دا « رسولى شى كله چې د 
   ).١۶( » اختالفونه يو د بل سره پخال كولى شى

مجبور دى چې ددى  » زه« د غوښتنو د تضاد په حالت كې » دا « د چاپيريال او 
غوښتنى ته هډو د پوره كيدو اجازه وركړى او كه يو بل » دا « پريكړه وكړى چې د 

  .مناسب وخت ته ئې وځنډوى 
دې ته »  زه « ى نو بيا سره احتالف ولر» زه « يا وجدان هم د » اخالقى زه « كه چيرته 
 . قوت هم په سترګو كې ونيسى بل يواړدى چې 

 
 
 
  



 - 34 - 
 

موند فر ی    د ویری لوم نظریهاید 
 عيسوى كال ١٨٩۵پاره په مړى ځل ل د خپلى څيړنى په لړ كې د لو(Freud) فرايډ

ړولو او دې نتجى ته واكې د ويرى پيدايښت او منځ ته راتګ ته خپل پام را
  .دو څخه پيدا كيږىيده چې ويره د جنسى انرژى د ډب كيورس

نه له خنډبو يا باندنيو علتونو له كدننيو اپه نورو تورو سره كله چې جنسى هڅه د 
دغه جنسى . نه وى نو بيا جنسى انرژى ډب او جمع كيږى  او په عادى توګه روانه 

انرژى چې ډب شوى ده د جسمانى حساسيت  د زياتوالى سبب ګرځى كومه چې د 
  . ويرى نښه ده

 
  

ی موند    نظریهویری دوهمه   دفرای د 
 يوه (Sigmund Freud) فرايډه ځيږموند د ويرى د لومړۍ نظرئى څخه وروست

 په يوه ميلمستون كې ناست و چې د پوهنتون د روغتون لپارهورځ د غرمى ډوډۍ 
نه ) محصلى ( د ځيږنتون د څانګى يوى مرستيالى وويل چې د يوى پوهيدونكى 

 پوښتنه وكړه چې دا څه مانا لرى چې ماشوم وځيږى او په ازموينه كې استاد
  .ړى شىميتيازى ترى ال

ټولو ورپورى وخندل او ناكامه . پوهيدونكى په ځواب كې وويل ځكه چې ويريږى 
  .شوه

 ١٩٢۶راواړوله چې په  پاملرنه يو ځل بيا ويرى ته (Freud) فرايډدې خبرى د 
يړنى په ترڅ كې دا ورته په ثبوت  د څ(Phobie)ې د پييلى ويرى عيسوى كال ك

  .سم و او په نا حقه نا كامه شويدهورسيدله چې د نوموړى پوهيدونكى ځواب 
ت بيشكه د ويرى سرچينه او د لومړنى ويرى نمونه ده چې لد ځيږيدو درد ناك حا

 د خسى ،بيا د ژوند په مختلفو پړاوونو كې په مختلفو بڼو كې لكه د بيلتون ويره
  .يږىركيدلو ويره او داسى نور تكرا
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لكه د ځيږيدنى مخامخ شى  كله چې سړى په ژوند كې داسى بى وسۍ د حالت سره
او يا ئى د مخامخ كيدلو احتمال وى نو د حافظى د پلونو پواسطه د ځيږيدنى د بې 

   ).١٧( ته راځى چې د ويرى د تكرار سبب ګرځى ) شعور ( وسى حالت هوښ 
نسى انرژى  ويرى لومړى نظرئى ته چې ويره د ج د(Freud) فرايډكه چيرته سړى د 

وسى د ي د ويرى دوهمى نظرئى ته چې ويره د ځيږيدو د بد ډب كيدو نتيجه ګڼى او
حالت تكرار او د جنسى انرژى د ډب كيدو علت بولى پام وكړى نو په ظاهرى توګه 
په تضاد كې بريښى خو په حقيقت كې دده د ويرى دوهمه نظريه دده د ويرى لومړۍ 

نسى د جنظريه نه ردوى بلكه بشپړوى او دا پدى ډول چې په ځينو حالتونو كې 
په نورو تورو سره .  ځينو حالتونو كې معلول دى انرژى د ډب كيدو علت دى او په

كله ويره د جنسى انرژى د ډب كيدو سبب ګرزى او كله د جنسى انرژى د ډب كيدو 
 د ويرى دغه دواړو نظريو ته د طبى (Freud) فرايډڅخه ويره پيدا كيږى  نو ځكه د 

سترګه كتل كيږى يو د بل په ضد نه ګڼل كيږى او ساپوهنى په روغتونو كې په درنه 
  .دواړه اعتبار لرى

  
  

  په نظریه د ویری من ته راتفراید 
وده د » زه  «  دڅرنګه چې. رى كور او مركز دىيدو» زه «  په عقيده (Freud) فرايډد 
رى سبب ګرزى بې اغيزى يواتلل د خطر د حاالتو په ډډ چې د منځ ته ر» وجدان « 
چې د انسان په ژوند حاالتو ته  دى الندنيو د خطر (Freud) فرايډو لدى كبله ن. نده
  .ر له پسى راځى ګوته نيسىكې پ

د ځيږيدو د خطر څخه ورسته د بيلتون خطر د انسان په ژوند كې  :د بیلتون خطر
پدى وخت كې ال ماشوم ډير وړوكى وى اونه شى كولى چې د مور . لومړنى خطر دى

د بيلوالى په منځ كې توپير وكړى نو كله  لپاره شيبى ى يودالى اولو د بيلپارهد تل 
كړى نو ماشوم داسى ر ځانته پريږى او يا ئې چا ته ولپارهچې ئې مور د لږ څه وخت 

  . دده څخه الړه او ډار يږى چې بيرته به ګنى رانه شىلپارهفكر كوى چې مور ئې د تل 
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ره توپير لرى چې په هغه وخت كې دو د حالت خطر سره دومد بيلتون خطر د ځيږي
ماشوم خپله مورنه پيژانده او اوس ئې پيژنى چې دده د اړتياو د پوره كولو سرچينه 

  .ده

ت د ناسو بتیا خطر ران  پدى پړاو كې ماشوم د مور څخه د يوى شيبى :د 
ددى هڅه كوى چې مور او   د بيليدو توپير كولى شىلپاره د بيليدلو او د تل لپاره
ائى او ماشوم ته  نه ښ مينه و سره مور د ماشوم سره په پوره اندزهكه.ن وىته ګرا
ا شى چې مور ته ګران ندى نو بيا د ګرانښت د ناسوبتيا د خطر سره دسوچ پي

  .مخامخ كيږى

 د خوټى د غوڅيدو او د لپارهر حالت د هلكانو دا د خط :د خسی کیدو خطر
كې پروت دى چې په نتيجه كې   په سوچ  كيدو د جنسى عضوى د ژوبللپارهجنكو

  .خسى كيدو ويره پيدا كيږى
 بيا د   ويره خسى كيدو « منځ ته راشى نو دغه د   وجدان   يا قى زهالله چې اخك

   ).١٨( » وجدان او ټولنيزى ويرى بڼه نيسى 
  .د وجدان ويره د ګناه ويرى مانا لرى 

 كيدو د ويرى  د خسى(Freud) فرايډ كې (Phobie)همدغسى په پييلى ويرى 
 په مثال سره روښانوى او (Hans)نښى وينى او دا خبره د وړوكى ماشوم هانس 

چې آس  ). ١٩( » وړوكى هانس په الره نه ځى ځكه چې د آس نه ډاريږى« ليكى چې 
  . په ژبه د خسى كيدو مانا لرى(Freud) فرايډدا خبره د . به ئې وخورى

ه غلط تونه د اوديپوس د احساس پ ويرى عل د(Hans) د هانس (Freud) فرايډ
 .حل كې وينى

 په ځاى ددې چې دى د پالر تقليدو كړى او د مور په ځاى د نورو نجونو سره مينه 
پيدا كړى او د مور د مينى څخه الس واخلى د مور مينه ئې پرى نه ښودله او د پالر 

 آس څخه په  بدله كړه چې پدى توګه د پالر نه ويره دالىلى ئې د آس په سياسره سي
ددى پورتنى مثال څخه دا څرګنديږى چې دويرى په يو زيات شمير . ويره بدله شوه

  .ډولونو كې د خسى كيدلو د ويرى نښى نښانى پيدا كيږى
په عمومى ډول سره د رښتينى او غيرى رښتينى يا ناروغى ويرى په منځ كې توپير 

 . كيږى 
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دناروغى ويرى د خطر شى . ى دهرښتيانى ويره د ښكاره بهرنيو خطرونو پورى تړل
لومړى بايده دى چې ولټول شى چې سړى د څه شى څخه .  نه وى مالوم
 ته (Triebe) پخپل يوه تشخيص كې هڅو (Freud) فرايډپدى هكله .ډايريږى

كه د هڅى خطر يو « اشاره كوى او د ناروغى ويرى علت ئې بولى او زياتوى چې 
مونږ پوهيږو چې .  د ريښتينى ويرى  بڼه لرى رښتيانى خطر وى نو بيا ناروغه ويره

 ځان ژغورى خو څنګه چې ددننى  ـ  زه  ـ هڅى د خطر څخه لكه د بهرنى خطر په شان
د ځان ساتلو وسيلى بشپړى ندى نو    ـ   زه ـ خطر د منځه وړلو او بچيدو څخه د 

   ).٢٠( » ساايز جوړښت ناروغه خوى پيدا كوى 
 چې رښتينى او غيرى رښتنى يا ناروغه ويره يو د بل ه نا كله پيښږىداسى هم كل
پدى  حالت كې خطر ښكاره او رښتيانى دى خو ويره نسبت دغه خطر . سره ګډه وى

  .ته خورا زياته ده
 د خطر په نښتون كې د ويرى درى (Freud) فرايډپه لنډه تو ګه سره ويلى شو چې 

  .بڼى او چهرى سره بيلوى

تینی ویره ) ۱ ړى د بهرنى چاپيريال د ښكاره خطرونو سره مخامخ دلته س  : ر
  .ترى ډاريږى»زه «وى چې 

ت ) ۲ بوى لودننى خطرونه رول  پدى ويره كې  : نی یا ناروغه ویرهیغیری ر
 هغه بندى شوى » دا« (څخه راځى او» دا « په نورو تورو سره هغه خطرونه چې د . 

ته د راننوتو هلى ) عور ش(  دى او هوښ ىهڅى دى چې د هوښ په درشل كې والړ
او دغه هڅو د » زه « د .  اجازه نه وركوى چې هوښ ته راننوزى»زه«ځلى كوى خو 

  .جګړى په نتيجه كې حساسيت  پيدا كيږى كوم چې د ناروغى ويرى نښه ده

خه ویره   ) ۳   د» اخالقى زه «  كله چې وجدان يا  :د وجدان یا اخالقی زه 
« د » زه « وا ارزښتونو ماتول ډير ټينګ ونيسى نو  دستور او د روا او نار،دود

يا وجدان څخه ډار پيدا كوى چې دغه د ګنا نه ويره هم نوميږى ځكه » اخالقى زه 
چې اخالقى زه د مور او پالر استازانو، چم ګاونډ او چاپيريال د غوښتنو نماينده 

  .دىته وائى چې دا كار كوه ښه دى او دا كار مه كوه بد » زه « دى او 
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  د ویلهلم رای د ویری نظریه
د لوږى او د مينى په بنسټ خپله د ويرى  (Wilhelm Reich)  ويلهلم رايښ 

د ډوډۍ خوړل او . ى حالت بڼه دهئى لوږه د يوه منفنظريه پدى ډول څرګندوى چې وا
  .مړيدل كومه ايضافى انرژى نه پيدا كوى بلكه د كمښت د پوره كيدلو مانا لرى

جنسى .  مواد چې سړى ئې وخورى يوه برخه په جنسى انرژى بدليږىد هغه خوراكى
انرژى د خپل توليدى خوى سربيره د كار په انرژى او نورو ټولنيزو ارزښت لرونكو 

  .انرژيو بدليدلى شى
د لوږى په خوا كې مينه نه هيروى او (Wilhelm Reich)  نو ځكه ويلهلم رايښ 

 مجبور دى چې د خپل لپارهو د پور كولو وائى چې انسان د لوږى اومينى د اړتيا
چاپيريال او ټولنه تل د مينى ټولو اړتياو . چاپيريال او ټولنى سره په تماس كې وى

كله چې د مينى اړتيا د . او غوښتنو ته هر كلى نه وائى بلكه كله كله ئې غندى
 يا د چاپيريال او ټولنى له خوا وغندل شى نو بيا د تيښتى چې د ويرى مانا لرى او

 دچاپيريال او ټولنى له خوا ناروا ګڼل كيږى ى همدا چې ځينى تير. تيرى بڼه نيسى
او منع دى نو بيا تيرى د ويرى جامى اغوندى د بلى خوا تيرى د ويرى پواسطه د 
ويرى له امله د ويرى د علت د منځه وړلو او يا د ويرى د خطر نه د بچيدو په  غرض 

نوى تيرى او يا د نوى تيرى نيت د چاپيريال  او خو څنګه چې هر . غښتلى كيږى 
ره تيرى او تيرى ويره  سيدلو احتمال لرى نو لدى كبله ويټولنى له خوا په سزا در

زياتوى چې په پاى كې نه يوازى د جنسى انرژى د ډب كيدنى سبب ګرزى چې د 
ويرى علت دى بلكه تيرى ځانته راګرزى چې نتيجه ئې د ځان پخپله مرګ دى 

)٢١(.  

   لر د ویری نظریه ادالفرد
ده د .  شاګرد و(Sigmund Freud) فرايډ د ځيږموند (Alfred Adler) ادلر دالفر

بل پلو  ته ئې په (Psychoanalyse) الره ونه نيوله او ژورى ساپوهنى خپل استاد
 په شان د ساايزو پيښو د علت (Freud) فرايډ دى د خپل استاد. وده وركړه

  .لكه د هدف تپوس ئې كوىپوښتنه نه كوى ب
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دغه هڅه پدى هدف منځ ته راځى .  لدى كبله ده خپله نطريه د زور په هڅه ودروله
  .چې د جسمانى او معنوى كمښت احساس د منځه يوسى

 د (Freud) فرايډورى هڅى د  د زور هڅه بنسټى ګڼى او ټولى ن(Adler) ادلر
په نورو تورو سره . ى ګڼىمينى او تيرى د هڅو په ګډون د زور د هڅى پورى تړل

 د زور هڅه د ټولو ساايزو النجو ربړو او كړكيچونو بنسټ او د (Adler) ادلر
هڅه كې لټوى او وائى انسانى اړيكو ټاكونكى  ګڼى او د ويرى علتونه هم د زور په 

ورورى بهرنى نړۍ په مقابل كې د كمزورۍ بې وسى او كمښت د چې ويره د  ز
   ).٢٢( له امله پيدا كيږى  ) كمترۍ د احساس( احساس 

ک « د خوشحال    د ویری نظریه» خ
خټك هم ويره د خان بلكه زمونږ د پښتنو نيكه خوشحال (Adler) ادلرنه يوازى  

  .وينى او په خپل يوه شعر كې وائى كمزورۍ سره په نښتون كې  
  

  زه خـــوشــحـــال كــمـــزورى نــه يــم چـــې بــه ډار كــړم
  ـــكــاره نـــارى وهـــم چـــې خـــولـــه ئــې راكــــړهپـــه ښ

  
 څخه   زورور د خوشحال بابا ددى شعر څخه راپه ګوته كيږى چې كمزورى د

زورور هم د خپل زور د الس .  نه ډاريږى زورور  خو دا ددى مانا نه لرى چې ،يږىرډا
  .وركولو د خطر له امله ويريږى نه د 

  د یون د ویری نظریه
 په نظريه ښه پوه شو د هغه د هوښ بهر يا بى   ويرى  د(Jung) چې يونګ لپارهدى د

  .استال ته لنډ نظر اچوو) غير شعور ( هوښ 
پيښى ) روحى يا نفسى ( ساوالى  ) ىغيرى شعور(  بى هوښيږى  (Jung)يونګ 

  .پيښو ويشى»  ځانګړو« او » ډله ايزو « په 
 ئى د يوه تن   ډډ ى پوړ كې پرتى دى چې په پاسن» ځانګړى بى هوښيږه پيښى  « 
په » ا والى پيښىه ايزى بى هوښيږه سډل« . و او تجربو څخه جوړ شويدى تمامالود

  .  دى  يرهالندنى پوړ كې د
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 څخه جوړ وتمامالود ډله ايزو بى هوښيږه ساوالو پيښو ډډ د ګډو او عمومى 
  . نوميږى(Archetypus) وپ په ژبه ارشى تي (Jung)شويدى چې د يونګ 

غى  دى  دلپاره د روښانولو او څرګندولو (Archetypus)وپ د ارشى تي
 بال ، شيشكه،  اځى لكه رنښونښانو ته ګوته نيسى چې په كيسو او افسانو كې 

  .پيريان او داسى نور
څخه بل كول ته د مور او پالر ، چم ګاونډ او ټولنى پواسطه ) نسل ( دغه د يوه كول 
 په عقيده ويره هغه وخت منځ ته راځى كله چې بى (Jung) د يونګ. نقل كيږى

ساوالو پيښو داړه ) شعورى ( ساوالى پيښى په هوښيږه ) غيرى شعورى ( هوښيږه 
   ).٢٣( پدى ترڅ كې ساايز انډول خرابيږى چې ويره ترى پيدا كيږى . او يرغل وكړى

د (Adler) نه د ادلر د مينى او تيرى د هڅو او (Freud) فرايډ   د نه  (Jung)يونګ 
ړنو كې ثابته شويده يه انكار كوى ځكه چې ده ته خپله په شميريز څ څخزور د هڅى

چې د ويرى داسى بڼى هم شته دى چې علت ئى د جنسى انرژى ډب كيدنه او يا د 
  .بيدو كې وينىازور هڅه ده خو دى د ويرى كره علت د سايز انډول په خر

  

یز او تبصره   لن
 د ساوالو پيښو او فعاليتونو او پدى (Freud) فرايډوبه وينو چې  كه ځير شو نو 

توګه د ويرى د منځ ته راتګ او پيدايښت تومنه د مينى او تيرى په هڅو كې او 
 دغه بيا د مينى او لوږى (Reich)رايښ .  ئې د زور په هڅه كې وينى (Adler) ادلر

  . په اړتياو كې لټوى
 دى چې هڅى د ساوال ژوند يوه كوچنى برخه كه څه هم دلته دا انتقاد په ځاى

جوړوى او سړى نه شى كولى چې د ټولو ساوالو پيښو او فعاليتونو پوله په هڅو 
تنګه كړى خو پدى هم سړى سترګى پټولى نه شى چې هڅى او اړتياوى په  ساوالو 

انرژى او د ) سلوك ( ره رول لوبوى او د انسان د كړو وړو كپيښو او فعاليتونو كې 
  .حركت قوه ده

يل كې هڅى د پامه نه اوباسى او د ثابتو ل تح هم پخپل(Karl Marx)كارل ماركس 
(Konstante) او نسبتى (relative) ثابتى هڅى د .  هڅو په منځ كې توپير كوى
 . يدو د ورځى راهسى دغه هڅى لرىيعت يوه برخه ده او د ځيږانسان د طب
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رايط يوازى د ټولنيز ش. ان لرىالندى انسانرايطو د ى هڅى د هر ډول ټولنيزو شثابت
رائطو د شنسبتى هڅى د خاصو ټولنيزو . ثابتو هڅو په بڼه او پلو اغيزه كولى شى

  .ځىاالندى منځ ته ر
ه كې او د رويتوب  اود لوږى هڅى د ثابتو هڅو په ډل جنسى(Marx)ماركس 

   ).٢۴( هڅه د نسبتى هڅو په ډله كې شميرى ) حرص (
 رول لوبوى او په م د ويرى په منځ ته راتګ او پيدايښت كې مه*څى لنډه دا چې ه

  .موروثى او غيرو موروثى ويشل كيږى
 يو پر مختګ دى او د ډله ايزو بى هوښيږه پيښو استال (Jung)همدغسى د يونګ 

كه څه هم دا د ساوال انډول . مونږ ته د ډله ايزى ويرى موجوديت راپه ګوته كوى
چې د ويرى سبب ګرځى عمومى او مجهول خوى لرى چې ) ه فرضي( خرابيدو ګڼنه 

  .لږ عملى كار ترى اخستل كيدلى شى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كله چې مونږ د هڅى نه خبرى كوو نو د هڅى لرلو او هڅى كولو  په منځ كې لكه د *
هڅه كول د هاند يا كوښښ په مانا . ب كولو په شان تو پير كووخوب ليدل او د خو

  . په مانا استمالوو Drive او  Triebاو هڅه لرل د 
  
  

  

  د ویری تلل او پیمانه کول
د ويرى د تللو او پيمانه كولو په برخه كې بنسټى ستونزى پدى كې پرتى دى چې 

 بيلولى خوسره ددى هم و څخه په اسانى نه شىسړى ويره د نورو ساايزو بدرګه پيښ
 شته (Tests) او پيمانى (Scale) يو زيات شمير تلى  لپارهد ويرى د اندازه كولو 

 او د ټورنر (Manif.Anxiety Scale) د ښكاره ويرى تله (Taylor)دى لكه د ټيلر 
( Thurner ) اوټيوس ( Tewes ) د ماشومانو د ويرى پيمانه  

(Kinder Angst Test ) د ډيكسن (Dixon) د ويرى  تله (Anxiety Scale) او 
 .داسى نور
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كړو او  خو مونږ نه غواړو چې دلته د ويرى مختلفى تلى او پيمانى راغونډى 
ه تله رڼا اچوو چې مونږ د ويرى د مختلفو تلو او پيمانو د يوازى د ويرى په هغ

و سره  ددغى تلى د اتبار په پام كې نيوللپارهڅيړنى په نتجه كې د پښتنى ټولنى 
  .جوړه كړيده

باندى » نه « او » هو « پوښتنو څخه جوړه شويده  چې په  ) ۵٠(  د پنځوسو هدا تل
كه څوك غواړى چې خپله ويره پخپله اندازه كړى نو همدلته . جواب وركول كيږى

دى د كتاب لوستل نور بس كړى او د الندى تلى پوښتنو ته دى په هو او نه سره 
  . ځواب وركړى 
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  د ویری تله
  ځـوابـونـه  پــوښــتـنــى

  نه  هو 
      زما السونه او پښى تل عادى حرارت لرى؟  ١
      زه په مياشت كې يو يا څو ځل ايسال كيږم؟  ٢
      زه كله كله په قهر كيږم؟  ٣
      زه كله كله په ځان باور نلرم؟  ۴
      په ما كله كله سرګرزى او كانګى راځى؟  ۵
       خوب ډير خراب او نا ارامه دى؟ځما  ۶
      زه ډير كم قبضيت لرم؟  ٧
      ما ته كله كله ځان بى ارزښته ښكارى  ٨
ما هيڅكله د چا سره بى لوزى او وعده خالفى نده   ٩

  كړى؟
    

      ځما تل خيټه خوږيږى؟  ١٠
      زه ډير ژر ستړى كيږم؟  ١١
      ما ته ډير وخت واړه شيان ډير غټ ښكارى؟  ١٢
      تل رښتيا وايم ؟زه   ١٣

 
 
  
  
  
  
  
 
 
 



 - 44 - 
 

 
  ځـوابـونـه  پــوښــتـنــى

  نه  هو 
      زه په يخنى كې هم كله كله خولى كيږم ؟  ١۴
      ځما ډير وخت سر خوږى ؟  ١۵
      زه ځنى وخت دومره عصبى يم چې خوب نه راځى؟  ١۶
ټول هغه كسان چې زه ئې پيژنم په ما ډير ګران دې   ١٧

  ؟او يو مى هم بدى  نه راځى 
    

زه تل د لوږى احساس لرم كه څه هم ډوډۍ مې   ١٨
  خوړلى وى؟

    

ځما ستونزى او ربړى دومره زياتى دى چې د حل   ١٩
  اميد ئې نلرم ؟

    

      ځما رنګ ژر نه تښتى ؟  ٢٠
ځما  وار وپار په وړه پيښه كې هم كله كله خطا   ٢١

  كيږى ؟
    

زه كله كله په داسى خرابو شيانو كې فكر وهم چې   ٢٢
  په هغو باندى د چا سره ګړيدلى نه شم ؟

    

ځما په ژوند كې داسى وخت هم و چې د ډيره غمه   ٢٣
  خوب نه راتلو ؟

    

زه په لويو جرګو كې چې ډير خلك راټول شوى  وى   ٢۴
  تنګيږم ؟

    

      زه فكر كوم چې د ډيرو خلكو زه نه خوښيږم ؟  ٢۵
      زه زيات وخت عصبى يم ؟  ٢۶
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  ځـوابـونـه  ـىپــوښــتـنـ

  نه  هو 
زه كله نا كله هغه كار چې سمدستى كول پكار دى   ٢٧

  بل وخت ته پريږدم
    

زه كله كله ځان يوازى حس كوم كه څه هم د ملګرو   ٢٨
  سره يم ؟

    

      زه تل په خپل راتلونكى كې چرت وهم  ٢٩
كله چې زه په شړو ځايونو يا الرو تيريږم غونى مى   ٣٠

  ځيږيږى ؟
    

ا زړه غربيږى كله چې د ډيرو خلكو په مخكى ځم  ٣١
  خبرى كو ؟

    

      ما ته كله كله په بى ادبه ټوكه خندا راځى ؟  ٣٢
ځما سره تل دا خيال وى چې ناروغى يا بل څه به   ٣٣

  راپښ شى ؟
    

      زه په تش كور كې چې خلك پكې نه وى تنګيږم ؟  ٣۴
      زه نسبت نورو ته ډيره حوصله لرم ؟  ٣۵
      ر كلك زړه لرم او هيڅكله مې ژړلى ندى ؟زه ډي  ٣۶
زما سره د خپلو خپلوانو  او دوستانوغم وى چې   ٣٧

  څه بد څه ورپيښ نه شى ؟
    

      زما د شپى په تياره كې چيرته تګ نه خوښيږى ؟  ٣٨
زه په جرګو او غونډو كې ځكه چوپ ناست يم چې   ٣٩

  كومه غلطه خبره ونكړم ؟
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  بـونـهځـوا  پــوښــتـنــى

  نه  هو 
كله كله ځما په سترګو تكه تياره راشى چې رڼا   ۴٠

  ورځ راته شپه بريښى ؟
    

ځما كله كله الس، سترګى، وښكى  يا كوم بل ځاى   ۴١
  بى اختياره رپيږى  يا ريږدى ؟

    

      زه هر شى ډير جدى او مهم نيسم ؟  ۴٢
ما سره تل ددى غم وى چې  نورو ته كم عقل ښكاره   ۴٣

  ؟نه شم 
    

      ما هيڅكله  دروغ ندى ويلى ؟  ۴۴
كله كله زه داسى فكر كوم چې څه راكى نيمګړى   ۴۵

  دى ؟
    

ما سره تل ددى انديښنه وى چې څه ميكروب   ۴۶
  راپورى نه شى ؟

    

ځينى ژوى او حيوانات چې د ټولو خلكو خوښيږى   ۴٧
  او مينه ورسره لرى ځما بدى شى ؟

    

      لى ده ؟ما تل خپله ژمنه سرته رسو  ۴٨
زما سره كله كله دا خيال وى چې بال يا پيريان به   ۴٩

  مى وځوروى ؟
    

      زه ډير خراب خوبونه ويم ؟  ۵٠
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  د ویری تول                     
د شمير په ژبه واړول   پكار دى چې د خبرو وينا او يا لوست ژبهلپارهد ويرى د تول 

  . د هرى پوښتنى وزن او ارزښت وټاكل شىشى او دا پدى توګه سره كيداى شى چې
 ، ٣( پوښتنو څخه جوړه شويده چې لس پوښتنى   ) ۵٠( د ويرى  دا تله د پنځوسو 

دروغ اندازه كوى او پاتى نورى  ) ۴٨ ، ۴۴ ، ٣۶ ، ٣٢ ، ٢٧  ،٢٢ ، ١٧ ، ١٣ ، ٩
پدى تله كې ټولى پوښتنى كه د دروغو وى او كه د . پوښتنى ئې ويره اندازه كوى 

كبله سړى هرى پوښتنى ته يو خورد يا  لدى . ويرى وى يو شانته وزن او ارزښت  لرى
پدى تو ګه . يو پاو يا يو چارك يا يو من وزن منلى شى او يا يوه نمره وركولى شى 

ميچونه يا ،خبرو يا وينا ژبه د  شمير په ژبه اړول كيږى او دوه معيارونه دسره
يا ( دڅلويښتو نمرو  يوه ئې د لسو او بله ئې پيمانى پدى تله كې الس ته راځى چې

څخه جوړه شويده چې سړى پرى د ) دونو يا پاوونو يا چار كونو يا منونو خور
  .مختلفو كسانو په منځ كې دروغ او ويره  پرتله كولى شى

  
 
 
  
  

   ـ   جدول۱
وته شوی دی چې د دروغو  وابونه راپه   پدی جدول کې هغه 

  .او یا ویری مانا ورکوی
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  ويره  هو  
  ويره  هو    ١۵
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  ويره  هو  
  ويره  هو    ۴٢

  ويره  هو  ۴٣  
  دروغ  هو  ۴۴  
  ويره  هو  ۴۵  
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تنه او نتیجی      هو هغى پوښتنو ته چې د پورتنى جدول په شان په    :ارز
يا خودر ( نه ځواب وركړ شوى وى يا نى د دروغو يا ويرى مانا وركوى يوه نمرى  او

هغى پوښتنو ته چې  بر خالف ددغه . وركول كيږى ) ، پاو ، چارك ، يا من  وزن 
 او هيڅ  ځواب وركړى شوى وى يا سپينى پريښودل شوى وى جدول د ځوابونو

  ډير   نه ډيرى  پدى ډول د درغو د. نمره وركول كيږى  صفر  ځواب نه وى وكړ شوى 
ډيرى  څلويښت نمرى الس ته راځى چې موږ دغه  نه   د ډير ويرى د نمرى او  لس 

 په دوهم جدول كې .ويرى نمرى  په درى ډلو ويشو دواړه يانى هم د دروغو او هم د
 .ريم جدول كې د درغو نمرى په ډلو ويشل شويدىيا ډار نمرى او په د د ويرى

  

      ـ   جدول۲

  ويره     يا      ډار  نمرى
  لږ ډارن  ١٠     ـــ     ١   
  برابر ډارن  ٢٩      ـــ     ١١
  ډير  ډارن   يا   ناروغه  ويره  ۴٠      ــــ    ٣٠

 
      ـ   جدول۳

 نمرى     دروغ         
٣  ــــ   ١ لږ دروغجن  
٧   ـــ   ۴ برابر دروغجن  
١٠   ــ  ٨ ډير دروغجن  
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ډاډ « اره د تلى د يى له مخى د نتيجو د سمى مانا  لپ د تول د نظر:د نتیجو مانا 
  .پيژندنه پكار ده  ( Validity )» اتبار «  او  ( Reliability )» باور « يا » 

» باور « يا » ډاډ «  نتيجى د هر څومره چې يوه تله سمه او دقيقه تلل كوى هغومره ئې
يوه تله هغه وخت لرى كله چې هغه څه اندزه كوى چې سړى اندازه » اتبار « . وړ دى 

  .كول غواړى
پدى كې پروت دى چې پوښتنى ئې د ويرى د نښونښانو » اتبار « د ويرى ددى تلى 

 ،كيږىټاكل اسطه ئې د دروغو د اندازه پو» باور « يا » ډاډ « په باره كې دى او 
هر څومره . كومى چې منطقى پوښتنى دى چې د عمومى تجربى په بنسټ والړى دى

چې سړى زيات دروغجن وى هغومره ئې د ويرى پوښتنى هم په دروغو ځواب 
هر څومره چې سړى لږ دروغجن وى هغومره ئې . دىه ن  وړ  او باور ډاډ كړيدى او د 

ښتنو ى حالت كې د ويرى د پوچې پدد ويرى پوښتنى  هم په رښتيا ځواب كړى دى 
  . دى  وړ  او باور ډاډ ځوابونو د 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



    ـ   جدول۴
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 ويره  دروغ                                                                                                                                     
  %ډاډ  پوښتنى      

  
فر   ١٠٠  ص

  ٩٠  ١  
٨٠  ٢    
٧٠  ٣    ۴  ۶٠  

  ۵  ۵٠  
۶  ۴٠    
٢٠  ٨    ٣٠  ٧  

  ١٠  ٩  
   صفر  ١٠

 
 
  
  

د څلورم جدول څخه جوتيږى كه چا د دروغو لس واړه پوښتنو ته داسى ځواب 
» ډاډ « فر يا هيڅ د دروغو مانا ولرى نو بيا د ويرى پوښتنى صوركړى وى چې د 

 .دى ه وړن
وركړى وى چې دروغو مانا ولرى نو بيا په سلو كه نهه پوښتنو ته ئې داسى ځواب 

اتو  پوښتنو ته ئې  همدغسى كه . ى دوړ» ډاډ « كې لس د ويرى د پوښتنو ځوابونه د 
كه شيږو ،  پوښتنو ته  نو بيا په سلو كې ديرش  اوو  كه ،نو بيا په سلو كې شل

كې ځوپوښتنو ته نو بيا په سلو كه پن،پوښتنوته نو بيا په سلو كې څلويښت 
 كه څلورو پوښتنو ته نو بيا په سلو كې شپيته كه درى پوښتنو ته نو بيا ،وس پنځ

 او كه يوى پوښتنى ته   دوو پوښتنو ته نو بيا په سلو كې اتياه ك، په سلو كې اويا
وركړ شوى وى چې د دروغو مانا ولرى نو بيا د ويرى د پوښتنو ځوابونه داسى ځواب

 .وړ دى » ډ ډا«  په سلو كې نوى رښتيا او  
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نه لرى  مانا  ټولو پوښتنو ته داسى ځواب وركړى وى چې  د دروغو كه چا د درغو  
ډاډ « وى نو بيا د ويرى د پوښتنو ځوابونه سل په سلو كې د  تن  يا نى  ډير رښتونى 

  .وړ دى» 
   لسو واړو  نه نيولى تر  اتو لنډه دا چې كله چې سړى ډير دروغجن وى او د دروغو د

 د  ځواب كړى وى چى د  دروغو مانا ولرى نو بيا د  ويرى  تنو پورى داسىپوښ
 ويرى مانا لرى ځكه  د  خپله هم  دروغ  خو ، ندى پكار » باور « پوښتنو په ځوابونو 

  . د ښكاره كيدلو څخه ډاريږى  راز  د خبرى او زړه چې پدى حالت كې سړى د 
څلورو څخه تر اوو پورى پوښتنو  درغو د كله چې سړى برابر دروغجن وى يانى د

نو ) دريم جدول پرتله كړى (  داسى ځواب وركړى وى چې د دروغو ماناولرى ته ئى
وړ دى خو مانا او څرګندونه ئې په احتياط » ډاډ « بيا د ويرى پوښتنى څه نا څه د 

 ددى څخه ټيه وى نو بيا ويرى د پوښتنو ځوابونه خو كه د درغو اندازه. سره پكار ده
پورى د پدى حالت كې كه چا د ديرشو څخه تر څلويښتو . وړ دى » ډاډ «  د ره پو

  ويره  ولرى نو بيا دغه  ښتنى داسى ځواب كړى وى چې د ويرى ماناويرى پو
ل  پدى هكله هم دوهم او درى جدو(  خامخا پكار دى  ده چې درمل ئې ويره ناروغه 
  ) .كتلى شى

وړكړى نو د » ډاډ « تيجى سل  په سلو كې ښتنو نكه څوك غواړى چې د ويرى د پو
دول په مرسته كولى شى او دا پدى توګه چې هر څومره چې  سړى د جڅلورم 
   د  چا ښتنى  وشمير ى د مثال په توګه كهوغجن وى په هماغه تناسب د ويرى پور

 پوښتنو ته داسى ځواب وركړى وى چې د دروغو مانا ولرى او د  درى دروغو 
ولرى نو  ش پوښتنو ته ئې داسى ځواب وركړى وى چې د ويرى مانا ويرى پنځه دير

سره » باور « او » ډاډ « پدى حالت كې د څلورم جدول له مخى په سلو كې په اويا 
  . ناروغه ويره ده ويره دوهم جدول په نښتون كې ويلى شو چې دغه 

ده چې كار كه وغواړو چې په سلو كې په سل ډاډ سره دغه نتيجى مانا كړو نو بيا پ
  . ئې وويشو سلو رب او په بيا پنځه ديرش  په   اويا   كې ض

  
٧٠ x ٣۵  =    ۵٢ ، ٠۴   
       ١٠ ٠     
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 جدول له   دريمد.  ته راټيټ شو ٢۴ ، ۵٠ښتنو شمير د پو ويرى  پدى توګه سره د 
 سره په نورو تورو. ته راښكته شو  پړاو   ډارن برابر پړاو څخه د   له  مخى د ډير ډار

  .دى ډارن  ډاډ سره ويلى شو چې دغه سړى ډير  په  مونږ سل په سلو كې 
 د ويرى د تلى  پوښتنو متن او لپارهد څرګندولو ) كيفيت ( والى نګرى د څرد وي

 شوى ښتنو د ډډ او متن څخه چې داسى ځوابپوول پكار دى د هغه ډاډ ته نظر اچ
پييلى نا .  ډول ويره لرى يدلى شى چې سړى څهوى چې د ويرى مانا ولرى جوت

  .پييلى كه ټولنيزه او يا بل ډول ويره ده
تنو ته ئې ان چې ددى تلى د يارلسمى او څلورڅلويښتمى  پوښهمدغسى هغه كس

چې د دروغو هڅه كوى او يا  ئې په وابونه وركړى وى داسى كسان دى مختلف ځ
غه دواړه ځكه چې د. دروغو نوى پيل كړى دى او په چل ئې پوره نه پوهيږى

  .پوښتنى د دروغو يوه پوښتنه ده او يوازى په منفى او مثبت دوه پوښتنى شويدى
  

  د ويری درمل
لدى كبله د ويرى . ويره دوه اړخه لرى چې  يو ئې جسمانى او بل ئې ساوال اړخ دى

دا چې . درمل هم دوه اړخه لرى چې يو ئې ساوال او بل ئې  جسمانى يا طبى اړخ دى
 د ويرى په ساوال او په كومه اندازه د ويرى په جسمانى او يا طبى په كومه اندازه

دومل زور واچول شى ددى پورى اړه لرى چې د ويرى ددغه دواړو اړخونو څخه 
  .كوم يو اړخ دروند دى او كره رول لوبوى

دالرى  ويرى درمل په   د  دارو او دوا:د ویری جسمانی یا طبی درمل 
ور دى كه چې د ويرى جسمانى اړخ كره رول لوبوى هغه وخت كې اغيزه ناك او ګټ

  .خو  په خوا كې ساوال درمل هم پكار دى
د طبى ساپوهنى په روغتونونو كې د ويرى هغه ناروغانو ته چې دننى يا بهرنى 

 ولرى الر  ( endog. und exog. Psychosen )عقلى او عصبى ناروغى 
ا تروكسال ي تركتان (Largactil=Megaphen)ګاټيل يا ميګافن 
(Taractan=Truxal)  نوويرل   او(Noveril) وركول كيږى .  
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  لرى بيا ميلرل  (Neurose)د ويرى هغه ناروغانو ته چې عصبى تكليف  
(Melleril)  او هوپرفورات (Hyperforat) دغه  ټولى پورتنى .  وركول كيږى

وړه شوى  څخه چې يوه د بوټو څخه ج(Hyperforat)دواګانى بى د هوپرفورات  
لدى امله كه ډيره  اړتيا ورته نه . اغيزى لرى) فرعى ( دوا ده لږى يا ډيرى غاړه ايزى 

دغه ټولى دواګانى ويره د منځه وړلى نه شى . وى د استمال څخه ئې ډډه پكار ده
كبله ددى په خوا كې سااول لدى . يسىى او مخه ئې ن ئې كمولپارهبلكه د څه مودى 

  جرړى چې د عصبى او عقلى ناروغيو  ويرى   بيا د هغهپه تيره. ار دىدرمل پك
(Psychose)  بى تكليف نه وى او يوازى د عص  څخه بدرګه(Neurose)  څخه  

  . وى  يوازى او يوازى ساوال درمل وښكدلى شى رګهدب
  

  د مختلفو ويرى  يوى خوا د د ويرى ساوال درمل له  :د ویری ساوال درمل
 يو   ويره د شى په نښتون كې كيږى ځكه چې د خطر  ويرى   بلى خوا د نظريو او له

دغه خطر كيداى شى چې دننى يا .  ى چې علت ئې خطر دى دداسى احساس
  . يا غيرى رښتيانى وى رښتيانى  ښكاره  يا پټ  نى يباند

له اړخه خطر لكه  د  دوزخ  ) وجدان (   زه او يا اخالقى» دا « د   :دننی خطر 
  .او داسى نورعذاب خطر دطر ، خ

بت خطر، د افت خطر، د مرګ خطر، د ناروغى خطر رلكه د غ :نی  خطر یباند
  . ډكه دهى او داسى نور چې زمونږ نړۍ تر

تیانی خطر    .موجود وى  شى واقعآ رچې د خط  :ر

تیانی خطر   ذهنى  چې د خطر شى هيڅ نه وى او سړى تش يو  :غیری ر
  .د خطر كوى احساس 

  . او څرګند وىمالوم د خطر شى چې   :کاره خطر 

  . وىمالومچې د خطر شى غيب او نا   :پ خطر 
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و شى خطر ښكارى خو په  سړى ته ياسى هم كيداى شى چې په ظاهرهكله كله د
  نه بل شو وى لكه د مثال په توګه يو ماشوم په ظاهر كې دآس  ر حقيقت كې خط

  .ډاريږى او په حقيقت كې د خپل پالر څخه
تى خوى ولرى يانى په يوه ټاكلى شى چې دايمى يا عرضى او موقخطر كيداى 

ر كيداى شى چې د انسان د تير شوى ، خط.  كيږى انتظارىشيبه كې ذهنى يا عين
اړه ) تش ذهنى ( ا غيرى رښتيانى راتلونكى او يا اوسنى وخت پورى رښتيانى او ي

  .او يا د مختلفو وختونو پورى تړلى وى رىول
خطرونه شته همدغسى د ويرى هم مختلف ډولونه شته دى خو دا چې مختلف ډول 

په عمومى ډول د روغى او ناروغى ، د پييلى او نا پييلى ويرى په منځ كې توپير 
 مالوم وى او د ناپييلى ويرى د خطر شى نا مالومد پييلى ويرى د خطر شى . كيږى 
  د  پورى د پييلى  ويرى جګ پړاو دى چې د خطر د شى ا پييلى ويرهن . وى
  .لتوب مزى شكيدلى وىپيي

لرى   ويره  كه چرته دا څرګنده نه وى چې سړى د څه شى څخه ډاريږى يانى ناپييلى
   د هپوسا ويره  نا پييلى . بدله شى  په پييلى ويره   ويره نو بيا پكار ده چې نا پييلى

 په  ووتمال تخنيكونو او مسلكى   ساوالو  لرونكى د ژوند د تاريخ او نورو ويرى
ولى شى چې د څه شى مالوم يانى د خطر شى ئې ،مرسته په پييلى ويره بدلولى شى

رى سره حقيقى او ظاهرى يودلته دا پروانه كوى چې دغه شى د   .نه  سړى  ډاريږى
 نښتون كې پيل كيږى د رمل لومړى د ويرى د ظاهرى شى پهاړيكى لرى ځكه چې 

 د  ويرى كيداى شى چې د ظاهرى شى د  . حقيقى شى ته سړى راځى ويرى  او بيا د 
 وركه شى او د حقيقى شى د ويرى درمل   ويره درمل پواسطه د حقيقى شى څخه هم

  .ته هيڅ حاجت پاتى نه شى
دروغى پييلى ويرى درمل ته اړتيا نه ليدل كيږى ځكه چې هر څوك دغه شان ويره 

كو مارانو څخه ويره خو كه د زهرلرون. لرى لكه د زهرلرونكو مارانو څخه ويره 
نسبت هغى ته چې په عمومى توګه ئې خلك لرى  ډيره زياته وى نو بيا دغه هم په 

  . د ناروغى ويرى ساوال درمل خامخا پكار دى. ناروغه ويره كې شميرل كيږى 
 شته دى چې مونږ ئې  مختلفى الرىلپارهد ناروغى پييلى ويرى د ساوال درمل 

  . روښانووځينى مهمى په لنډه توګه دلته
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کی اشنا کولو الره   )١ کی په پا   :د پا
ددى الرى بنسټ پدى والړ دى چې ويره لرونكى پاټكى په پاټكى د ويرى د شى 

  .سره چې ده ته خطرناك ښكارى بلد او اشنا كيږى

  .ماشوم زمرى د آس نه ډاريږى  :مثال 
  ى چې ددهدى ته چمتو كړ  ته پكار دى چې لومړى زمرى   ساپوه پدى  حالت كې

په دوهمه كتنه كې د خبرو په ترڅ كې ورته يوازى د آس نوم .  نورى كتنى وكړى سره
په دريمه كتنه كې بيا نه يوازى ورته د آس نوم ياد كړى بلكه د لوبو آس . ياد كړى

په څلورمه كتنه كې بيا د لوبو آس  ورته په الس كې . ورته هم لنډ ښكاره كړى
بيا ورته د رښتيانى آس د راتګ څخه خبرى وكړى او په پنځمه كتنه كې . وركړى

ښپږمه كتنه كې بيا ورته رښتيانى آس راولى او يا زمرى رښتيانى آس ته ورولى  او 
  .په اومه كتنه كې  آس ورسره په زيات تماس كې راولى

زمرى پدى توګه پاټكى په پاټكى د آس سره اشنا كيږى چې ده ته خطرناك بريښده 
  .لګيږى چې آس هډو خطرناك ندى او د آس څخه ويره ئې وركيږىاو دا پته ورته 

  :منطقی الره   )۲
 او ا مان پدى الره كې په منطقى ډول او دالئلو سره ناروغ ته د خپلى ناروغى 

ورپه ګوته ګيږى او پدى توګه د خطر د شى په مقابل كې دده د فكر نظريو  ارزښت 
  .او دريز د بدليدلو هڅه كيږى

ى او ددى څخه دښځه داسى فكر كوى چې السونه ئې پاك مينځلى ن يوه :مثال 
  .ووائى چې السونه ئې خيرن دى نو بار بار خپل السونه مينځىږى چې خلك به  ډاري

دغه ښځى ته وائى چې خپل السونه  ال پسى زيات ومينځى  پدى حالت كې ساپوه 
څو چې ځى تر اوس ئى شل يا ديرش ځلى ومينيانى كه په ورځ كې لس ځلى مينځه

دا پته ورته ولګيږى چې  دغه كار مبالغه دى او د السونو بار بار مينځل ورته بې 
  ).٢۵( مانا او بې ارزښته  ښكاره شى او الس ترى واخلى 
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ركړى چې خپل السونه نه مينځى كولى شى چې دغى ښځى ته داسى سال و ساپوه 
  چې په عمومى توګهكړىرى ئې ږدى چې ډير خيرن شى او دليلونه وروړاندى او پ

ځى او يا كوم خاص صابون ورته ياد كړى يمن  خلك په ورځ كې دومره پيره السونه 
چې ددغه صابون په استمال سره بيا دومره زيات د السونو مينځلو ته حاجت نه 
پاتى كيږى خو د جبرى سلوك ناروغان د السونو د زيات مينځلو سال نسبت د 

  .په اسانى سره منىالسونو دنه مينځلو سال ته 

  :د تمری الره   )۳
ددى الرى بنياد په تمرين والړ دى چې د ساپوه په سال او مشوره ئې ناروغ د خپلى 

  . كوىلپارهناروغى د منځه وړلو 

يو ځلمى د ډيرو كسانو په مخكې خبرى نه شى كولى ځكه چې ډاريږى چې    :مثال
 د هغه كسانو چې ناروغ ورسره    كې  پړاو  په لومړى  ساپوه دلته. غلطه خبره ونكړى

 كې ويره لرونكى  جوړوى،او په دغه فرضى غونډه كار لرى يوه فرضى غونډهسرو
  شى نو بيا په دهكړى كله چې دغه خبرى ښى تمرين  او ز وائى چې يو څو خبرى وهت

دوهم پړاو كې ناروغ په عملى ژوند كې د دغه تمرين څخه كار اخلى او ساپوه ته بيا 
كوى او د ساپوه په سال مشوره   ورپل عملى ژوند د خبرو او كړو وړو څخه خبرد خ

خپل بل ګام اخلى تر هغو چې د ډيرو كسانو په مخكى نه يوازى د خبرو كولو جوګه 
موالى د ټينګ دريدلو توان هم پيدا كړى او ويره ئې سشى بلكى د خپلى خبرى په 

  .د منځه الړه شى
ه راشو چې د ويرى د ساوال درمل او مختلفو نظريو اوس به خپل  لومړنى خبرى ت

  .دا خبره هم سړى په يوه مثال سره جوتولى شى. نښتون دى 

  .يو زوړ سړى د يوى شړى الرى د تيريدو څخه ډاريږى :مثال 
 وينى  په خرابيدو كې انډول   د نظرى په بنياد چې ويره د ساوال  (Jung)د يونګ 

  نه ښى خواته، غ الړ شى شى چې په الره سيخ او نيره كمولى دغه سړى هله خپله وي
  .او نه كيڼى خواته او نه شاته وګورى
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 د ويرى د نظرى په بنسټ چې ويره د ځواكمن چاپيريال په مقابل  (Adler)د ادلر 
كې د بى وسى او د كموالى د احساس نتيجه ګڼى پكار ده چې دغه زوړ سړى د 

 ځان ځواكمن حس كړى او پدى توګه ئې ويره چاله خوا په الره بدرګه شى تر څو چې
  .كمه شى

  

ی نتیجی نو لن ی ینو    د ویری د 
ه    :ویره او زده ک

ډارن كسان د غيرو ډارنو كسانو په پرتله اسان كار ښه زده كولى شى او اسانى 
  و كارونو او پوښتنو كې نتيجى د غيرپوښتنى ژر حل كولى شى خو په پيچلو

ى هم د غيرى ډارنو په د ډارنو كسانو د ښوونځى نتيج. دى ډارنو څخه ډيرى خرابى
  .پرتله خرابى دى

سه    :ویره او تن
  .ډارن كسان په تنګسه كې ډير ګډو ډ كيږى نسبت غيرو ډارنو كسانو ته 

یارتیا    :ویره او هو
د ډارنو كسانو . غيرى ډارن كسان په عمومى توګه د ډارنو كسانو څخه هوښيار دى

  . توګه لږ سبق ويلى دى  نسبت غيرى ډارنو ته پلرونو په متوسطه

   :مالوتار او 
ته زياته اغيزه كسانو  نسبت غيرو ډارنو مالوت  ويره ونكى كى په ډارنو كسانو

سربيره پردى  ډارن كسان په غونډو او بحثونو كې دى ته زيات چمتووالى . لرى 
  .كړى ښائى چې خپله نظريه بدله كړى او د عمومى نظرى  سره سمون و

  :ار او مشرتوب 
  .ډارن كسان  د مشرتوب وس او توان نلرى او مخكښ كيدلى نه شى 



 - 60 - 
 

  خوښنه
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