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 رسيزه

خپلا   ىل او خپل اعصاب نه شم كااو  كازه چې كله كله 

غ اړم دوى ووهم يا زياړې    رسه ناسم چلند ك م، كله چېيوچ

د روزنې تېروتنې له زاړه »: يش هياددغه خربه مې را ن  ه وكړمورت

 ځا روي ځکاه مثالً پالر خپل زوى. نسله ن ي نسل ته لېږدي

اوس . شا ن  شا ى دىله ده رسه هم په ماش مت ب کې خ چې

جاربا  پار د غچ اخيستنې  د پرته له دې چې پخپله وپ هېږي،

پاه دې ت هاه اوس . اساس له خپل زوى رسه ناوړه چلناد کا ي

پالر خپل تسلط او ځ اک پياوړي ک ي، هغه ځ اك چې پخا ا 

دې رسه رشم راتاه لاه  «.يې په تر السه ك ل  كې پااتې راغاو و

 ؟اخلېماش مان  له خپل غچ ودرېږي چې ته څنګه 

زه هم د اكرثو ن رو افغانان  په څېر پاه مساتودو مطين نا  

خپل ژڼيت ب . په ماش مت ب کې وهل ش ی يم .اوسېدىل يم كې

او څل ر کالاه ماې پاه ناه  مې په حريب ښ ونځي كې تېر كړى

پ هنتاا   مااې د  .کااړي اناااه ډول ډول جنااااانې ليااد  دي

 ن  واكمني  كې ويو دى طالوان  په خ را مستودود تنظيم ن  او 

 نا  كلاه چاې دغاه جملاې لا م. له استوداد څخه كركه لارم

لاه  چاې دولت نه هغه»: ځ رېدلې اروا مې ي  څه تسكني م مي
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وهړو څخه ازادي اخيل، هغ ى له ځانه شړي يا پر رسني  ونادين 

لگ ي، پخپله مفک رې او عقيدې ج ړوي او پر ن رو يې تپي، 

دوى که . کمن او پياوړي نه ديڅنګه چې ښكاري هغسې ځ ا

خلا   چاې ته وه نه اړ كېدل دې ن  په ريښتيا رسه غښتيل واى

 وسپنين ښاکارياظاهراً  چې دوى لكه هغه دې ا  دي. وډاروي

 «.پښې يې د لرهي  دي خ 

لاه كتاواه رااخيساتل ( احساس حقارت)پ رته اقتواس نه د 

ماا او ز  دغه كتاب راته. ى ول ست ېك ۷۷۱۱ هپ ما چې ش ي دي

( احساس حقاارت. )زما د ټ لنې د هيندارې په شا  ښكاره ش 

يس ليكو په پار  ېك ۷۶۹۱ هپ ارواپ ه ډاكرت مطم د منص رايراين 

مشاو ره  Alferd Adlerالفرد ادلر د وطث م ض ع يې د . دى

د . ده «the inferiority complexياا  د حقارت غ ټه»نظريه 

او  م ږ هم د واړو په ت ااه چې كتاب په ل ست  راته ښكاره ش ه

د مل  په حيث د حقارت د غ ټې ښكار شا ي يا   هم د ق م او

د دې غ ټې اثر ج ت چارچلند كې كړن  او او زم ږ په ورځني  

 .پښت  كړموايد فكر مې وكړ چې دغه كتاب  ن  دى

ارواياي او ټا لنينې ځيناې د دې كتاب په ل ست  وه خپلاې 

 . ې وه يې هم وپېژن ست ننې راج تې يش او د عالج الر 
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 دى پخا ا ليكال شا ى تقریواً نیمه پېړۍكه څه هم كتاب 

ما چې انټرنټ وك ت، اوس هم په دې اړه د ارواپ هان  نظار  خ 

 .چندانې نه دى ودل ش ى

دوه وېال مفااهيم  «د حقارت غ ټه»او  «احساسقارت د ح»

هر وني ادم  چې ي  طويعي احساس دىد حقارت احساس . دي

سړى دې تاه دغه احساس . ب كې وررسه مخ كېږيپه ماش مت  

دا يا  شاع ري  چې ځا  له سياالن  رسه سايال كاړي او هڅ ي

 هغه حالا  دى( د حقارت غ ټه)د حقارت عقده  خ  عمل دى

د انسا  په الشع ر كې ځاى لري او د انسا  پر ټ ل  كړنا   چې

څنګه چاې د ادلار د وطاث م ضا ع د حقاارت  .وزر غ ړوي

 پر ځااى «احساس حقارت»هم د كتاب عن ا  د  ما ن  غ ټه ده

 .وليكه «د حقارت غ ټه»

 مطب هللا زغمډاكرت 

 ۷۱غربا   د ۷۷۳۶
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لومړى څپرکى   

 

 مسئله حقارتد . ١

ناه  مسائلهدغاه  چاې راساپړوځکه  مسئله حقارتد م ږ      

ولکې د روزنې  په ورخه کاې هام پا ره  ي ازې په ارواپ هنه کې؛

 .لرياهمي  

او د و پاالر د م ر  چې ا راښييم ږ ته داحساس  ارتد حق

ما ږ ياې  چاې لا ى او موام دى ښ ونک  مس لي  تر هغه څه

 ک رنۍ ياا ښا ونځي او چې هغه تېروتنې ځکه ؛معم الً انگېرو

په وجه تررسه کا ي، د ساړي واړي یې د ناپ هۍ په ټ لينه ت هه 

   وانادې داساې نااوړېپر عقيل، عاطفي او اخالقاي ج ړښا

 .وي هم نا ممكنه هدرملن يېوه ويا  چې نې ک ياغې

د فرد او  دا چې لې اهمي  په دې کې دىمسئ له ول پل ه د 

دا د روزنې ټ لنين هدف هام . رح ک يټ لنې تر منځ اړيکي من

 .پيدا کړي له ټ لنين چاپېريال رسه ج ړجاړى فرد چې دى
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ته د هغا ى د حق نا  ورکا ل، د ل ياان   زملك ماش مان  او  

 ،حق ن  تاه پاملرناه پام کې ني ل او د  فرد او ټ لنې ښتنې پهغ  

کاه .  ل يې د روزنې ظريف هرن غ اړيمراعات چې هغه څه دي

کاړي او د ه چېرې  روزونکى خپله دنده په سمه ت هه تاررسه نا

په دې وخا   ن  يش يدادغ  حق ن  او غ ښتن  تر منځ النجې پ

ه  وڼااه نکي احساااس پااو او ځاا رو  د ياا ه رسک  حقااارتکااې 

 .ولري کرغېړنې پايلې ممکن چې رامنځته کېږي

المل ناه،  د حقاارت چې په دې څپرکي كې وه هڅه وکړو 

 .وسپړوراپايلې او د مخني ۍ الرې چارې په لنډه ت هه 
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 الملونه حقارتد . ٢

، غ اړو چاې تار نا رو وار لې اله ي ه ت تف ق او ورالسۍ م ږ

ما  او دغه لې التياا  كله چې ورالسۍ ته نه ش  رسېدالى .اوس 

 .راته پيدا كېږيد حقارت احساس  ن  يكېږ خرسه مماتې له 

وپ هېږو دغه متايل له کا م ځاياه رسچيناه  چې د دې لپاره

مخاه واياد  لاهڅاه  له پيله وڅېړو او تر هار مسئلهاخيل، وايد 

 ژوند څه ىش دى؟ چې وپ هېږو

 ورقاراره  لېد ت (conservation) د ځا  ساتنې يعنېژوند 

 پاه ،زم ږ د وج د اروايي اناډول ورانا ي چې هر هغه څه .لرل

ژوند  چې ى ش ويال  . يفعالم  هم  وخ  کې ځا  ساتنهعني 

اتېږي، دواماداره او پرلاه پساې هره شاېوه ما چې د دغه انډول

خطرونو ساتو، هامغسې فیزیکي څنګه چې موږ خپل جسم له ) .ل ديوراورو 

ند هغه قوت دى چې هرره ړرړز ومروږ اروايري ژو  .بايد خپله اروا هم ثابته وساتو

  (باړنژ . ته راړرځويخوا نارمل  د حالت

پار نا رو  ځاا  سااتنه، ېرياال کاېپه ټ لنين چاپزم ږ خ   

د ژوند په موارزه کاې ځکه چې  ؛رسه غ ټه ده ۍورالسله ندې وا

ساړى واه هلاه  يعنې. هد وراوره رسه ۍالسله ور اغلواً ځا  ساتنه 

 .و ور ويتر ن ر  چې خ ندي وي
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ځکاه  ى شا ؛ليدال  ې ورالسۍ ته متايل په ښكارهپه ژوو ک 

ياې دغاه متايال  چې کې اخالقي مالحظات نشته دوىچې په 

 .پټ وسايت

 د دې لپااره مرغا ټ ل  وه ليد  وي چې سپي، پيشکې او  

ور  چې هغه ويا. ي  ول وهي ،ي ه ناڅينه مړۍ تر السه کړي چې

 .خيلنه اځنې و يې   رن چې ښت يت ولې خ ا تهمړۍ  ،ش 

  «شايلدرو  اب» او ژوو په واب د نروېژي ارواپ ه مرغان د  

د دغ  کتن  پار ونساټ . په کتن  کې د زده کړې پام ړ ټکي شته

 مراتو  د ټاکلې سلسالېد ال ت نکي او ژوي په خپل  منځ  کې 

د ( چرهه)مثالً د چرهان  په فارم کې هر چرگ . اړيکي رسه لري

 ماثالً دلته. غه ول وايد دى تر ځا  پ رته وهڼيه ول وادار دى او

 «ج» دچارگ  «ب» وا چارگ حااکم دى «ب» پارچرگ  «الف»

 «الاف»همادا وېرته  ممکنويا . هغه ځ روي او دىدار چرگ وا

 له دغ  کتنا  جا تېږي. چرگ تر الس الندې وي «ج» دچرگ 

په ودين ځا اک  زېاړيکي ي ا ،د ي ې ډلې د افرادو تر منځ چې

ردي المل نه هام اثار په دې الره کې ف ولکې ؛ه دي تړ پ رې ن

چارگ  «ج»رگ پار چا «الاف» واياد ن  که داسې نه واى .يلر 

  .واندې هم ور واى

الساۍ تاه د ټ ل تاريخ وه پاه وېالوېلا  ډول نا  ور  ايا د ورش 

د  چاې پرته ول څه وي؟ انسا  هڅه کا يمتايل له څرهندونې 
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او د زور او ځا اک پاه  ناړۍ پر فيانيي مټعلم او صنع  په 

سيايس تاريخ د امپرياالينم د . ه پر ټ لنينه نړۍ ورالىس يشوسیل

د . استوداد او تسلط له همدغ  وس س  څخه پرته ول څه نه دى

ړتیا ما  پر ن رو واندې د ورالسۍ ادا دى چې  دغ  وس س  هدف

پاه خټاه کاې  مل د هر انسا  او هر  ړتیاورالسۍ ته ا. يش پ ره

 .ې دهاغږل ش  

  عقيدو د خپراوي د خپلانسا   چې ښييد اديان  تاريخ را 

د انساا  د  په حقيق  کې عقياده. زياتې هڅې كړې دي لپاره

واه دى  ،كه د چا عقيده پر نا رو واره وي .هوج د اصيل ت منه د

  . اڼيو ور هم  ځا 

پراختياا . كاړي هپراخاكړۍ خپل ځ اك د ټ ل غ اړي چې 

 خ  کې شته ل يان  په زملك  او هم ،ان  كېهم په ماش م غ ښتنه

د عمار پاه تېرېادو رسه  نا  ورو ورو ودلېږيانسا   څنګه چې

دا چاې ولاې دغاه . ورو ورو کمنورى کېاږييې دغه احساس 

انساا  د دليال ياې  ،هد ن  زياتهتر غټاکې  ان په ماش م غ ښتنه

نر  د ) .ماات ي وادين ثوااتانسا  د په دوامدار ډول وده  .هدوده 

سرانتي مردو ترره  ۰۰سرانتي مررده ده، شرپا مېاشرتې وروسرته برره  ۶۰ماشرو  ونره 

 (ژبراړن .اينره پراتې ېري كې د ماشو  د بدن انداوې ثابتد ودې په به ورسېاي، نو

د  چاې خ راکي ت کا  رسوېاره  هغ پر ،ا ماش مد ودې په حال 
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اضايف خ ړو ته هم څه ، ي  ي  فعاليت ن  لپاره ورته اړتيا لر ورځني

 .وايي «د ودې ځريه»ني ل ژي پ ها  ورته يف د چې رضورت لري

ماناا دا . هم خربه همداساې ده ني ودې په اړهد انسا  د ذه 

په ودې پ رې اړه لاري او داساې  متايلورالسۍ ته د ماش م چې 

دغه غ ښتنه وه د هغه د معن ي او روحاين  وج د د  چې وريښي

دې د همدې متايل په وجه ماشا م د . ج ړول  لپاره رضوري وي

امغاه د ه چاې د هغ  شيان  پاه پېژنادل  قاان  يش چې پر ځاى

ال ډېر څه وپېژين او پاه ال  ک ي، غ اړي پ رهیې اړتياوې  وخ 

نې کا ي، ماش م پ ښات چې همدا وجه ده. ډېرو خربو وپ هېږي

الس پارې م ښاي او تال د  يي، هر ىش ملس کا ي،اازمهر څه 

ال هاره شاېوه  ماش م. پښه اړوېله دايرې څخه  ن ت  خپل  رضور 

پاه دې ډول د  ماشا م. ېږيال زيااتې ه ياو پ ه پېژين ن ي شيا 

ناړۍ د  خپلاېخپل  غ ښتن  او د خپل ش ق کړۍ پراخ ي او د 

د ژوند لاه ل مړيا   خ  انسا  ا . هام اخيل الندې ک ل  پر الره

ماخ الره کې لاه داساې خناډون  رسه  د ځا  د پراختيا په ورځ 

 . وي يې ناش ين وه له منځه وړل چې کېږي

 چاې له دغ  طويعي متاايالت  رسهد ماش م  واندين ځ اک نه 

ي، الس او هرېا ا  تاه هڅا  د خپل  غ ښاتن  پا ره ک لا  هغه 

 .کېږي او ورته ماتې ورک ي
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واندنۍ ناړۍ د  چې دې واندې پ هېږي هتنکى ماش م ژر پ 

ساپ ږمۍ پاه غېاږ  چې يش ک الىه دى ن. ده په واک کې نه ده

دى پر دې اليتناهي فضا واندې ا  لږ تسلط هم نه . کې ونييس

شااوخ ا د ده پاه  چاې وده ال دا چې پر هغ  کسان  واندې. لري

دا کار »ده ته تل ويل کېږي . لري واک، دى تر ټ ل  کم کې دي

 کړکاۍپه مه ک ه، دغه يش ته الس مه وړه، غو شه، کرار شه، 

ال هام  دى غا اړي «....مه ااډېږهکې  الس مه وهه، په لښتي

په داسې وخ  کې يې  .م ر يې په زوره څمل ي خ  ل وې وکړي

هغاه . ال يې د خا ب تناده ناه ده ماتاه چې له خ وه راويښ ي

هغه مې ه نه  خ  که لريدى ورڅخه کر  چې خ اړه ورک ل کېږي

 چاې همادا وخا  دى .ده ته خ ند ورکا ي چې ورک ل کېږي

ان  رسه په ي؛ ځکه چې له ل يمعل مېږ له کمنوريخپ تهماش م 

عالجاې مااتې ال د همدې . ماتې خ ړلې ده يې خپله موارزه کې

  . يغلځريښه  د حقارت احساسپه وج د کې یې په اثر 

دغاه . دهچاره طويعي دا ي ه  .ياحساس لر  غهدهر ماش م  

خپل ذات او تر دې حده هېڅ تاوا  نه لاري او رسه ه س پااحس

وياا  خ  ښک  ډکېږيپه وار وار د ماش م سرتهې له او  چې له دې

دغه احساس پاه ماشا م کاې د . هم دغه  حال  ورته هټ ر دى
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د او  يشد پالر په شاا  دى غ اړي  .لې التيا پيدا ك ي دنېېیل 

 .پېښې وكړيل يان  

ماشا م پاه خ ځښا   چاې ک دىځا ا داسېدا احساس  

ې وکړي او په دغ  ل وا  وېالوېلې ل و چې هغه اړ وايس او راو 

تار  په دې ت هه د حقاارت احسااس. ې وکړيېښکې د ل يان  پ

. اړ واايسد ځا  روزنې ته ماش م  چې ټ ل  ارزښتناکه انگېنه ده

په تدريج رسه وده کا ي  او ورو وروشخصي   انسا کله چې د 

 .کېږي ىاو ثوات م مي، دغه احساس هم مړاو 

غالواً د تط ل دغاه  .دا شا  نه ويوض  تل  چې رېغهخ  د 

ځکاه چاې   ه، وې له ټيټې جگې ناه وي؛ړاندې شو چې څېره

ويالوېل المل نه د عادي تط ل پر الره خنډ ج ړوي او په ساړي 

نازک واد   دغه احساس د ماش م پر. ي  ک یپياوړ  حقارتکې 

نې پر مواال ياې ال ډېار ېیل لکه اغنى لگېږي او د ژڼيت ب او 

؛ ولكاې په اسانۍ رسه له منځه نه ځايدغه احساس  .ځ روي

لاه دې . ږيکېا ېپاات د سړي پر ود  ټ ل عمرخم ناس ر ز  لکه

 .زېږي هدفاعي غربه ن ن وېالوېل احساس څخه

 .ديالمل نه درې  حقارتد  

 د چاپېريال اغېن. ١         

 واقعي حقارت. ٢         

 غري عادي صفات يا ځانگړنې .٣         
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  د چاپېريال اغېز: الف           

 ي او د تېروتنااه کاا رنۍپااه اول رس کااې کاا  اکاارثه وخاا   

 ،په ل مړي رس کې عاادى او ن رماال دى چې احساس حقارت

 . يزیات ل ی السپه 

ي مينادې ت هه اکرثه وخ  مغروره او ځانغ اړ د وېلگې په  

اويس، پاه غا اړي وچاي ياې واياد حاتامً ناوغاه  چې او پلرونه

دوامداره ت هه خپل اوالد د ک رنۍ له ن رو ماش مان  رسه او ياا د 

 ماش مان  رسه پرتلاه کا ي  هاونډي  له هغد ل  خپل ان  او يا خپ

ت هه خپال وچاي لاه دې عا اب  په دې .تر دوى تکړه دي چې

 «ولې زه د ن رو په شا  نه يم؟»مخ ک ي چې رسه 

کله مرشې خ يندې او مرش وروڼه تر ځا  کرش ورور کله  

ماش م هڼي او په هېڅ کې يې شامري، پاه تېاره وياا کاه  يا خ ر

وخا  کاې پاه دې  ن  څه ښه استعداد هم ولري مرشا  ي غه د

 .تطقريوي كرشا  هه وجد ي ه الشع ري حسادت پ وه

 چې ، هغه زده ک ونکيښ ونکي په ښ ونځي  کې هم ځينې 

حال  ؛رټينه وي زده، د ټ ل  شاهردان  په وړاندې   درس يې سم

 .ک ښ  کاړى دىيې  هوس هتر خپل چې چې ماش م پ هېږي دا

ې پار د ارزونې په پايله کې زده ک ونکي د لياقا  د درجا مثالً
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ا په حارضۍ کې يې ن م ناه پاه ي اساس پر چ کي  کېن ل کېږي

، هغه غ اړو نهو  يام ږ وغ اړو که . حساب ليکل کېږي همدې

ن م نه  يې په اخر کې ليکل ش ي دي او پر اخرو  چې شاهردا 

پار ږي او چ کي  کېن ل ش ي دي، په درس ن  کې ال پسې سستې

 .له السه ورک ي ځا  واندې واور

 سایالۍد زده ک ونک  تار مانځ د  چې ښييرادغه ټکى دا  

کاه د دلتاه  .څا مره ظرياف او سات ننمن کاار دى ،لپيدا كا  

 واه پاايلې نکېو خ اشاين   ،پ ره پام ونه يشته   واريكيلې مسئ

 .ولري

هم د رقاو  چاره د ل يان  او د ل ي  ټ لنينو هروپ ن  تر منځ  

 يپه علمي ح زو او ادار چارواکي وايد . له ست ننو خا  نه وي

 .يته ځري و  مسئلې حقارتچارو کې هم د 

وايد له انسا  څخه د هغه تر وساه پ رتاه متاه  له ل يه رسه 

 واه هغاه ؛ ځکه چېپيدا يشوه ورته  حقارت ، كه نه ن ونه لرو

ناه دى  حاصالک م  له خپل  هڅ هېڅ کله يې  چې فکر وکړي

                                                 
  مثالً . په ځېنو ملكونو كې شاړردان د لېاقت په لحاظ په ړروپونو ويشل كېاي

منررې  ۰۰-۶۰ړروپ كې، لره  Aوي په  ۰۰۰-۰۰د منرو اوسط يې هغه شاړردان چې 

بېرا د هررې ېلرې د . ړروپ كې راځري Cاو تر هغه كښته منرې واال په  Bواال په 

هلته هېڅرو  اول منرره . استعداد او رضورت رسه سم دريس پروړرا  ورته جوړېاي

پره دې نه وي او هر څو  له خپلو همسويه ټولګېوالو رسه پره يروه ېلره كرې وي، 

 ژباړن. توړه به هېڅو  ځان حقري نه ړڼي
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ناه يا ازې د  چاې هغه احساس ک ي چې دامومه ال . خيستىا

په پايله  .ا  قناع  يې هم نه دى حاصل کړىولکې د ځ ؛ن رو

دى تر عاادي  چې  يلغځريښه  دغه احساسپه ده کې وه کې 

 .دى ټيټکچې  ېاو نارمل

کاه يا  چاا تاه پاه  چې خ  دا منلب هم په زړه پ رې دى 

  په وار وار اسان چې ماش مت ب کې دغه فرص  په الس وريش

ي، دغه حال  هام د متاې پار خاالف هغاه د  و ته ورسېږورياو 

لاه ن يا  هغاه ځکه چاې  دا. حقارت له احساس رسه مخ ک ي

رسه له مخاامخ کېادو رسه، پار ځاا  ( ست ننون ی  ) م قعيت ن 

كله چې دى له ن ي  سخت  ست ننو . يله السه ورك  واور واندې 

پخا انۍ  ،پخا ا تېاروو و چې احساس ک ي ن  كېږي رسه مخ 

ياې  ساو  چاې دى ا ما  كا ي. ورياوې واقعي ورياوې نه وې

 دې وخ  كاې .ش ې دي سرتهې د حقايق  پر وړاندې خالصې

   .دى كمنورى دى چې ورته پته لګېږي

 چې ن رو دليل ن  هغه ماش ما په په همدې او دې ته ورته  

تارې تااوېږي،  نازو  دي او م ر او پالر يې د پتنگان  په څېار

دغ  ماش مان  تاه د . مخ کېږيله احساس رسه غالواً د حقارت 

لکه له جن  څخه  .ښ ونځي ل مړۍ ورځ ي  ل ى مصيو  دى

 .چې دوزخ  ته ورک ز ش ي وي



 

 

15 

 چاې زملي هغه ماش ما  او. هم اهمي  لري د مطيط اغېن

کم ا   د نيستۍ، د خ ړو د ي  خ  ،په کارهرو ک رني  کې زېږي

 او ول دا چې يو و رشاين  په وجه جسامً تر ن رو ضعيف او ن ر 

څنګاه چاې  .يتا  وکاړ پر مخ زیات وستر خپل  مجو رېږي

ه خپلا نا  كا الى ظرفيتاه پ رتاه كاروناه ناه يشدوى له خپل 

  .رايض ك الىيش  ک رنۍ او ا  خپل ځا  نه

کسان  ته تر معم ل وخا  د مخاه د ل ياان  کاروناه  اسېد

دې چې په ودل کې يې په کا رنۍ کاې  پرته له ؛ورسپارل کېږي

 چاې په همدې وجه دوى احساس کا ي. وورته وض  پيدا کړي

لاه نا رو ځاا   چاې استثامر کېږي او په تېره وياا هغاه وخا 

د خپل  رشاين  ټيټ اىل پاه ژوره ت هاه  ن  همنول  رسه پرتله ک ي

 .مطس س ي

 

 :واقعي حقارت. ب           

عاي وادين او ياا ارواياي واق ې  له ي چې ک الى يش حقارت

 .څخه رسچينه واخيل نيمګړتيا

 نظارمال يې کړوپه وي، ه ډ وي،  چې هغه ماش م او زملىك

وي، غ ږونه يې درانه وي، عقيل وده يې لږه وي او  ىيې کمنور 

. ځا رېږي هيا يې ذهن پڅ وي، د دغ  نيمگړتياو په وجه دوه وار 

څاه کماى  ط کې واقعاً تر نا روي  ځل په دې چې په خپل مطي
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همانو  او د شااوخ ا  چاې م ځال پاه دې ځا رېږيهدو  لري،

ا  په دې عمر کې دوى کله کله . کسا  ورواندې ملنډې وهي

او  ېميند هدغ. صله هۍ رسه مخ کېږير او پالر له وې ح  د م  

د  ؛ ځكه خ اڼيل و د اوالدون  د دې حال  مس  ځان نه ه پلرون

  .ې ژوولېږيينفس عنت 

نکى وي او و   ډېار ځا رو هغډول تر ن رو د حقارت دغه  ممکن

 .ټ ل عمر له سړي رسه پاتې يش

په اثارو کاې د يا ه ادیوان  ويا  د پخ ان   حقارتد دې ډول 

، ى شا ليدال  حال  او يا د ي ې مومې  پېښې د ت صيف په وڼه

 .نه د ي ې نظريې په وڼه

 چاې ده «نادهشااه»هغه  په هغ  کې تر ټ ل  ښکلې کيسه د

. او استادۍ لېکلې دهپه ځانگړي ظراف   ازيسعدي شري شيخ 

ن ر وروڼه يې دنا   خ  دى په ونه ټيټ او وړوکى و»: هغه وايي

پاه  شاهناده« .پالر ورته د حقارت په سرتهه کتل .او ښايست کي

! اې پاالره» چاې شکاي  يې وکړ خپل ذکاوت په خربه پ ه ش ،

پاه د شایان  ارزښا  »او  «؟ناپ هه دن  ښه دى که لناډى پا ه

تار  ؛هغه له دې ترخه احساساه ځ رېاده «.ې نه ويغټ ا  پ ر 

 «لنډى»او  «مخ کېږي هله ي ه غښتيل دښمن رس  پاچا»هغې چې 

 او په مېړاناه ښييزړه ورت ب  ی  لپاره وې سار د جربا حقارتد 
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د هغاه رس او  پاچاا وروساته يتر دې ور . دښمن تار په تار ک ي

، ورځ تر ولې يې ال خ ا پ رې يې نييس ېخپل سرتهې ښکل ي،

د ده . ټااکي ياې (وليعواد)خپل ځاى ناساتى ا   او ډېر نازوي

هغا ى يا  شايناين  پاال  . د وروڼ  حسادت راپااروي وراليس

د هغ ى پال  شانډوي او واياي  خربېږي، «لنډى» خ  ج ړوي

ځااى  هرنمن دې ومري او وې هرن دې د هغاه چې ناممکنه ده»

رسه لناډي  ټ ل عمر لاهدف دغه ه ل ي ا  ته د رسېدو «ونييس

د )پخپلاه د وال ملا   خا  نا ر ملک ناه نييسا ډېر هغه وي؛

 .وندي دى( حقارت

 

 : عجېبه او غري عادي ځانگړنې: ج          

لاه ، پرتاه لاه دې چاې ې غريعادي او عجيوه صافاتځين

. يکاړ ولري، سړى د نا رو د ملناډو  راونهرسه  واقعي حقارت

 ل کېاږيد ن م نه اېښا   شخندریداسې کسان   ځين پر  کلهکله 

پاه  «ساپږ »، «چينجن»، «پمن»د . ږيېټ ل عمر وررسه پات چې

ل ږدو ژڼيتا ب کاې پار خلکا  څېر ن م نه په ماش مت ب او ياا 

د  ،ويورتاه  تاه يا ه ژوي مثالً كه د چا د مخ  ي  غړى .کېږي

د چاا  كاه)دړ يلکه ه. يكېږل د ېښ  اواندې هامغه ژوي ن م ور 

ې غټاداړې ي  څاه  د اړخ که د چا) لي ه( زنه نرۍ او اوږده وي

  .(وي
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کله کله په اندام کې لږه وې نظمي د دې ډول ملناډو المال 

پر مخ يا تندي واندې خال، پار پ ساتکي وانادې : لکه ؛هرځي

پږمه ه ته، ش ا ،خاغ، د رس په ويښت  کې سپني ت ر يا سپني د

رواىل او ، له حده زيات منيت ب يا ډنگاډېره ل ړه يا ډېره ټيټه ونه

 .يودرنگ

◦  ◦  ◦ 
رسچيناې واړه ممکن پ رته يادې شا ې درې  چې وايد وواي 

 حقاارتهره ي ه په ي ازې رس او ياا هام لاه نا رو رسه پاه هاډه 

 . رامنځته کړي

په اصل کې وايد د ژوندانه تار  چې ماش مت ب ،په دې ت هه

 چاې پړاو دىد ځين  ماش مان  لپاره داسې  ،پړاو وي ښكوټ ل  

دوى لاه هامغاه  .کېاږي وژونکي ه زارونه پر ع اطف  ى د هغ

 .وخته ځان نه خ ار، نا چاره او يا رسټيټي هڼي
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 پايلې او عواقب د حقارت. ۳

 ،پيادا شا  حقارتپه چا کې  المل ن  په اثر ويادد  کله چې

 د دغه رناځوه سړى  چې اوس وايد وه رو. ځ رويو  ډېروه هغه 

وه د هغه له رشه ځاا  څنگه  ي؟ غربه   ښي پر وړاندې څرنګه

له احاتام  خنرونا  د حقارت ځا  وه څنگه ي؟ او يا   خالص

 سايت؟

فرويرد د  ل مړیچې  «الفرد ادلر» د شلمې پېړۍ په رس كې

Sigmund Freud  هغه رسه تار څاله ه ،و ههمکار او هم فکر 

جال ش  او ځا  ته ه له مکتو فرويدد  م دې همکارۍ وروسته،

د خپلې نظرياې  «حقارت»هغه  .مکتب ج ړ کړمشو ر يې وېل 

ټ ل  غاري عاادي د يې نژدې  عقدهحقارت  ه او دونسټ وهرځاو 

 .نده ک  د واقعي المل په ت هه راوپېژ سل

 د رنا  رنا  او ، د حقارت غ ټه د انساا واورپه  ادلرد    

له تسليمه تار دغه کړنې  چې ک الى ش . ډېرو کړن  رسچينه ده

ه تر استوداده، له رشارته تر وې کچې وند  وهزړه توغاوته، له وې 

هۍ، د ه ډ له نه لرل  څخاه تار خا را ټينا  ها ډه او د دغا  

 .قنو ن  تر منځ  پر ټ ل  کچ  واندې  ډلوندي کړو

 د حقاارت چاې دا راښايي ع اقو  تن ع او هڼ اىل هد ممکن

د هر فرد له ځاانگړن   ،د ماش م په اروا کې کرل ش ي چې زړي
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رنا   وېالوېل او رن  رسه سمرشاين  له څرنګ ا  د ودې د او 

 .حاصل ورک ي

د  د انساا  لاه ل ياه رسهيا  له حقارت رسه د ماش م يا زملي

. والړ دى او هغه  جربا  دى صل، تل پر ي ه اميکانينم موارزې

ځه وړل  ماناا ناه لاري؛ ولکاې هغاه جربا  د نيمگړتيا د له من

ل د په سپکه پله کې ايښ   د تلې چې ىته ورته د «يا دړې پان »

دا . و سړى خپل تعادل ويا م ميره يش اوراوې پر ت له  چې ېږيک

دو کاې جاربا  د نيمگړتياا د پاه ځينا  ما ار  چاې سامه ده هم

په  چې دي ډېر ځ انا  ليدل ش يداسې . و سوب هرځيختمېد

 خا  للار ماش مت ب کې وه يې ډنگر ود  او کمنوري اندام نه 

اتال  او  نتيجه کېسپ رټ لگ لې او په يې په  خپله ټ له ځ اين

 .ج ړ ش ي دي ېپول انا  ځن

دى د اړه ولاري، ياې مقام پ رې  په ټ لنين حقارت چاد ه ک

واه  دغاه هڅاې. هڅه كا ي ښه ک ل  دخپلې ټ لنينې وضعې 

 خاربهخا  . وي ناکېکې اغېن  د هغه د حقارت په کم ل  خامخا

د ياايض ژوناد د ر چاې شا  کا الىه نا ما ږ .داسې نه وي تل

د حقاارت احسااس ا  هغه وخا  چاې  .معادلې په څېر وهڼ 

ويا  دليل نه لرو،ك م ظاهراً له منځه تلو او م ږ يې د دوام لپاره 

 حقاارتکې مطس س ش ى  په ماش مت ب چې هم وايد دا ومن 
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د کړن  هميشنى الرښ د  او د هغه ېږيد سړي په زړه کې پاتې ک

 . هرځي

 . نداره دهن  هيتاريخ د ډېرو حقارت  

ټيټا   ژونداناه د. وه طلاب ناپلي   وناپارت ود ه ما  او جا

یاې  پاه شاپاړس کلناۍ کاې .هاو ځ ر  هغهټيټې ونې  رشاين  او

ناه وه و هغه څه ته وېرېده  چې هې و کړ ځکه د ځا  وژنې هڅه 

وروسته وخ   .ود ده کرب او غرور يې غ ښت نکي و  چې ږيرسې

ش ه، ا  تر ه څ کله ماته ند وياړنې تنده يې هې خ  وررسه مل ش 

اياا دا  .وينا  ولړلاهاور او ياې پاه د اروپا ل يه وچاه  ،دې چې

پخا ا د هغاه پاه  چاې هامغه د خ ارۍ او حقارت اور ناه دى

ماش م زړهي کې ول ش ى او ټ ل عمر ياې د هغاه ټا ل واد  د 

اياا دغاه احسااس واه پاه  ؟ورالسۍ او تفا ق تاږى سااتو دى

زړوناه  ، ه ډ تيم ر، چنگين او ن روافشارک چني ا  کې د نادر 

 ؟نه وي زخمي کړي

 چاې جربا  د کلمې په وي لا ژيکي ماناا هغاه ورغا ىل دى

طويع  يې د ود  پر نيمگړتياوو واندې ږدي او پاه دې ت هاه د 

چاې تار  ولاناډ د انډول تر ي ه حده وراوروي، هغهسړي د وج  

 .خراب ش ى و دې د مخه نه و او يا
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ه وي او ود  يې ي ې خ ا ته ک ږ ش ى لنډ كه د چا ي ه پښه

د دې ک ږوا  په جربا  کې ولاې خا ا تاه يې وه شمنۍ ن  وي، 

 .کږېږي

پاه کميا  له حده زيات غټېږي تار څا  د  زړه تاواين ش ى

 نا  کله چې ماغنه زخمي کېږي. ياندپ ره ککيفي  مټ خپل 

نا ې ضاميمې  تاواين ش ي  مرکنون  د مرستې لپااره،ماغنو د د 

 . ړېږيپخپله ج

تا پري ياې پاه  خ  په اروايي چارو کې هم خربه همداسې ده

ا چې د ل مړۍ د: دلته جربا  دوې م خې لري چې دې کې دى

يش او دومياه دا چاې د  «پان  يا دړه»نيمگړتيا په وړاندې لكه 

نکى دى، و خ را ځ رو  چې دغه نيمگړتيا د احساس پر وړاندې

 .يکړ هغه ته تسيل ور  يعنېد فرد مالتړ وکړي 

د جربا  ډول ناه پاه دوو  چې دې ته اړ وايس دغه ټکي م  

 :ډل  وويش 

 .هغه ډله چې په ښکاره ت هه پر نيمگړتيا ورى م مي_  

 .خ ندي ک ي ه چې سړى د نيمگړتيا له رشههغه ډل_  

د خ ندي  ،جربا  او دوميه ډلهۍ  يا د اتل لډله، ورياىل اوله 

 . م يادووک ونکي يا رسپ ښ ايښ دونکي جربا  په ن
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پر هغ ى  ول د خنډون  پر م رچ  وريد ک ي،اول ډد جربا   

 کا ي( مطارصه)خنډونه کالوند  یې دويم ډول خ  ورياىل كېږي

 .پ رته كړيراپرېږدي چې رس یې او نه 
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 : جربان ۍد اتلوليا جربان برياىل           

 چاې ېږيد جربا  دا ډول تر ډېره په هغ  کسان  کې ليدل ک

ناد د ق ي عنت نفاس خاو  او رنښ  ته اهمي  ورک يد ځا  د

 ېد هغاه ملسا ونکې منوعا حقاارتپه داسې کساان  کاې . وي

. د دوى د موارزې غرينه پاه خ ځښا  راو  چې حيثي  لري

 ه ما  کا ې ن  ته»دوى وه خپلې کمنورۍ ته وايي چې ه اکي 

يې، اخر وه زه پر تا واندې وار  ېې؟ ته تېر وتلېږپر ما وه ور  چې

واقعاً پر خپلاې کمانورۍ وانادې وار  چې دوى د دې لپاره «شم

 مضااعف»ولکاې پاه  ؛ېاږيجربا  ناه قاان  ک هي ازې پ ،يش

مانا دا چې دوى په دې الره کې خپله . الس پ رې ک ي «جربا 

پال ناه يا ازې د خ دوى. وي له انارژي، هڅاه او هاناد کاار ټ

ي؛ ولکاې هغاه پاه داساې ضعيف غړي نيمگړتيا له منځاه وړ 

 . تر معم لې کچې ډېر پياوړى وي چې ي  ودل يغړ 

العاااده  د خااارق ،پااه دې ت هااه د ځيناا  وړتياااوو نااه لاارل

يا ه وتلاې  «جربا ف عمضا»د . استعدادون  په وڼه څرهندېږي

. دى «Demostheneدم سا  »ناامت  خنياب  وېلگه د ي نا 

وروسته نه يا ازې دا  خ  و او تړتړى زړههغه په زمليت ب کې وې 
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ې کمنورۍ ور ش ؛ ولکې د خپل وخ  خا را لا ى چې پر خپل

 .ش  خنيب

وېلگاا  پااه هکلااه ټينگااار کاا ي او د الفاارد ادلاار د دغاا  

د خپل عمر په اخرو کې ک ڼ شا ى  چې مثال راوړي «وتو و »

نظار د   نامت  نقاشان ٠٧د ادلر د شمېرن  له مخې په سل  کې  .و

دې د پار نيمگړتيااوو وانا چاې په دې ت هه وين . لرله كمنوري

وري حس په ډېرو م اردو کې د اساتعداد او قريطاې د الس تاه 

 .راوړل  غ ره م ق  او الره ده

جربا  د دې ډول مثال نه په تاريخ کاې ډېار دي د  ۍد اتل ل

څرهناد  ىاو په ټ ل  هغ  کې پر ودين حال  د رواين حالا  وار 

 د الس يې د زوکړې پر مواال فلاج و،چې ي   «دويم هي م». ىد

څ  په پايله کاې غښاتو تا رز  او له تص ره پ رته ه نک و دردو 

په ټ ل  ما اردو کاې ژور ناه وي؛ دا ډول جربا  ممکن خ  . ش 

کېاداى يش وررسه  ،ځکه چې د ودين نيمگړتياا لاه منځاه وړل

 پار خپال واې مثالً هي م واياد. ه کړيست ننه حل ن ارواييمله 

ا وجاه همد.  ا ش ټالس پر خپل  دى واى، نه ش   تکرب ور حده

 د نيمگړتيا احساس چې ىه ش  کړاون يد هغه نسوي ور  چې ده

ښايي شاهناده او د هغه روزونکي وه پاه دې . ي يس منځهله  يې

دلته د هغه مېړانه په ت رزين کې نه؛ ولکې  چې نه وي پ ه ش ي
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د يعناې  اد خپلې نيمگړتيا په منلا  او د يا  ډول اخالقاي تقا  

 .ت اض  په غ ره ک ل  کې وه

تر نيمگړتيااوو  چې جربا  په داسې صفات  واندې قارتحد 

. ا  تر ټ لا  ښاه او عاا  ډول دىد جرب  ۍد اتل ل ،ال عا  وي

تل د خلک  زړوناه  ،كامياو يښيگڼه پر ودهڼه  چې جربا  دې

ن رو، کيس  اس واو ل ېدين  وختين په وېلگې يې . خپل کړي دي

ې حقاري د يا ې خا ارې  «ساندري  ». او نکل ن  کې ډېرې دي

په پاى کې د خپل صرب او تدوري په  چې وړې نجلۍ داستا  دى

پاه غاريب  .ى ما ميورک  د ل يان  پر رشارت او وې رحمۍ وار 

او ورته ن ر اثاار او پاه  «ل پتي پرينس»، «پتي پ سه»ادويات  کې 

د او د ساعدي  «وېاژ  او منياژه» ېرشقي ادويات  کې د  شااهنام

لگ ن  ناا رې کيساې يااې او پااه سا «نادهحقااري شااه»هلساتا  

 .څرهندې وېلگې دي
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 :مالتړى يا پټوونىك جربان  

له خپال  چې يش ک الىه ځ رېږي او ن هحقارتڅ ک له  هک

حقارت رسه موارزه وکړي او پر هغه ورياىل يش او يا په ځا  کې 

د حقارت په جربا  ک ل  رسه پاه  چې داسې استعدادونه وروزي

سړى ه مره پراخ نظر او يا کله چې  ده کې تعادل رامنځته کړي

 چې هڅه ک ي ن  خپله نيمگړتيا ومني چې لريه فلسفي ليد ن

پاه ورياد کاې تار نا رو وار  چې خپله نيمگړتيا داسې پټه کړي

د  ،داساې کساان  تاه ورياد. نا ر غلاط كاړيړوموى کړي او 

دا ډول جاربا  د کمانورو خلکا  . نيمگړتيا د پټ لا  وسايله ده

 ،تېرايستل  ني  ولارين رو د د  چې ته له دېدوى پر . وسله ده

 . څک ل کېږيرادې الرې ته  ،په وجه د انساين طويع 

چاې مجوا ر ډار   .يخېږ دلته د ډار  سړي مثال پ ره سم

 په ت ره شپه کې ي ازې رس په ي ه لرې ځاى کاې الره ووهاي وي

همدارنگاه . شپېل  وهي ،ځا  مېړىن وښيي چې د دې لپاره ن 

الپا  او  چاې ن ر څرهند مثال نه هغاه کساا  ديد دې حال  

 ،يېږهاېڅ ښاکار تاه ځا  ور څ مره چې . ک ي ته مخهدرواغ  

 .الپې وهيډېرې هامغ مره 

د  چااې د دې کسااان  ټا لې هغااه چااارې چااې جالواه دا ده

واقعيت ن  د پټ ل  لپاره يې تررسه ک ي، د خلک  له خا ا هام پاه 
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ه ورځني  معارشو کې ه ي ازې پدا خربه ن. ېږياسانۍ رسه منل ک

؛ ولکې د سياس  په ډهر کې هم ځينې ناپ ه وهاړي ېږيک لیدل

نکي ظاهر په ورک  شاورت ما مي او حرفاه ياې و د خپل غ ل  

 .ته رسېږي(( ؟! نو غ))

پاه دې الره  چاې دلته وايد د هغ  کسان  ارواپ هناه وڅېاړو

 چاې ک ي ههڅزياته  ډېرهدوى . کې خپل  م خ  ته رسېد  دي

. ياندعرف  او د خپلې ک رنۍ حقارت پټ ك، مهن د خپل فر 

د خپال  پيس  يا مقام ته ن ي رسېد  کساا ،چې خرب دي ټ ل 

 ، غټ غټپنډ ل كسې املارۍ ج ړوي،   نکتاود  کارځاى لپاره

پا ه ځاا     تاهچاې خلكا يښې پښتۍ کتاو نه په كې ږدد  او

 .وښيي

جربا   ايا م ټر د. وړ ده ټرچل ونکي ارواپ هنه هم د پامد م  

ناپ ه، کمنوري او پڅ کسا   هغه ډېرتر ټ ل  غ ره وسيله نه ده؟  

وې له زحمته پر اكسلېټر پښه ټينګاه كاړي  چې هم ک الى يش

دوى چې پر الرو تار نا رو  .څښتنا  يشد ځ اک او رسع   او

 .ېږيپه خ ندون  کې ډوو ن  مخکې کېږي

چاې لاه  ماشا ما  هغاه: خ  د ماشا مان  او زملكا  پاه اړه

دوى غالواً . اريغښتيل ښک معم الً له څېرې ،ځ رېږي هقارتح

 چاې تل په دې لټه کاې ويدوى . دي ترخه زړيځا  ستايه او 
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ځا  تار  ن رو خپل ناز او کرب ومني، د ل يان  پېښې وکړي او هپ

  .ېږيځېيل او ضدي ک يا دا چې. ن رو موم وښيي

نااويلې  غالواً د پټې او ،دنهپه دې ت هه د ځ اک او وړتيا ښ  

دې ته اړتيا نه  ،هغه چې واقعاً ځ اکمن دى. ښه دهخکمنورۍ ن

ن رو ته خپل زور وښيي؛ ځکه چې دا کار ک ماه هټاه  چې لري

د واقعي حقارت له جاربا   ٭ه يا   ی ا د تکرب او ل  .نه لري

څنگه چې وروسته واه ياې وها رو دا . څخه پرته ول څه نه دى

ولکې د ټ لن  په وااب هام  ؛نه خربه ي ازې د افرادو په ورخه کې

 .سمه راخېژي

                                                 
   عسكري پرېډ معموالً په هغو هېوادونرو كرې ېېرر پره ېبرډبې رسه ترر رسه

كېاي چې يا خو مستبد حكومتونه لري، پره خلكرو كرې يرې مالترړي لرا دي او 

حكومت خپلو خلكو ته خپل وور ښېي يا دا چې له ړاونډيو ملكونو په وېره كرې 

ښودلو رسه هغوى په غوږ وهي چې پا  چرې حملره رابانردې ونره دي او د وور په 

ژباړن. كړئ

ناروغ ځان خورا مهرم . د تكرب هذيان په اروايي ناروغانو كې لېدل كېاي  ٭

وه د سېنام ترر ړرردو »وايي كس معريف كوي، مثالً د افغانستان يو عادي وړړى به 

اځه وموږ پره فلمونرو لوى ستورى يم، پوهېاې، هالېوود په ما پسې شله دى چې ر 

ها بله ورځ امېتابچ  راته ونګ وهر  و، خروار  . كې كار وكړه خو وه يې نه منم

كلره كلره د  «سې مري، خري دى واده وررسه وكړهراته وارز كوي چې وما لور درپ

دوى استدالل دومره قوي او د وينا انداو يې دومره جدي وي چرې خپرل مطا رب 

 ژباړن.  ب يې پر خربو باور كويتر تاثري الندې راويل او مطا



 

 

 

31 

له وهاړو څخاه ازادي اخايل،  چې هغه م هو نه او دولت نه

له ځانه شړي يا پر رسني  وندين لگ ي، پخپله مفکا رې  خل 

څنګاه چاې ښاكاري او عقيدې ج ړوي او پر ن رو ياې تپاي، 

 نا  دوى که په ريښتيا رسه غښتيل واى. نه دي ځ اکمنهغسې 

 ا  ېاهغه دلكه دوى . خل  وډاروي چې اړ كېدلدې ته وه نه 

 دوى. يد پښې يې د لرهيا  خ  وسپنين ښکارياظاهراً  چې دي

ناي ت هاه و په دردو  ن  نه لريو  زغر كه چې پخپله ښه پ هېږي

  .يوپرځېږراوه 

 نا  ناسانج ل شا ي دولت ، د ځين د همدې اصل پر ونسټ

کمنورۍ د دوى د حرکت نه په واقعي  کې  پ ځي خ ځښت نه او

نکي و ډار  هې ادونه ندرتاً سا له خ ښا   اکرثه. ښکارندوى دي

دوى د وريد لپاره ناه؛ ولکاې لاه ډاره او خ ناديت ب تاه د . يو 

پا ځي ځا اك  پاه خپال شااوخ ا کاېغريعادي اړتيا پاه وجاه 

 هرڅااه د دښاامن م رچاالدوى تااه ځکااه چااې دا  .راټ لاا ي

 چاې هد دې لپاار  خ  وي اصالً د دوى متايل دفاعي. يېږښکار 

 نې وڼاهو هغې تاه د ملسا   ،پټ کړي «ناخ نديت ب»خپل مريض 
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لې پاه أ وهړي د دې مسا هاکرث  چې د تعجب خربه دا ده. ورک ي

 ٭.شننه کې تېروتنه ک ي

ډېر  چې خ ا کې ي  ول ډول يې هم شتهجربا  په ډول  د دې

ياې  «نکى جاربا ورکا و تسال »اياد ت پري ورڅخه نه لاري او و

  .ون م و

 

 :ونکى جربانورکو  تسل         

او  پلا  ياالل مړى ډول ياې خ: دغه جربا  ډېر ډول نه لري

انسا  له خيا  نړۍ څخاه هغاه څاه . خيا  نړۍ ته تېښته ده

 . په واقعي ژوند کې يې نه يش تر السه ک الى چې غ اړي

د خا ارۍ او ناات انۍ م   چې په ماش مت ب کې هر ي م ږ 

کاشاکې دوماره  چاې ځا  رسه ما  ويايل دي ن  کړىاحساس 

خپل حريف مې د م م پاه شاا  پاه الس کاې  چې غښتو واى

 ورته ورکړې واى؟ مې جنا د خپلې خ ښې ني ىل او 

                                                 
وخت د خپلو بابرا ړرانو ترورې يرادوو چرې  ړومان كو  چې موږ به هم ځكه هر ٭

موږ اكرثه وخت داسې غښت  حكومت نره دى لررىل چرې د . پطپله خوندي نه يو

نورو د ترييو مطه ونېيس، همدا وجه ده چې كله يرو او كلره برل پرر مروږ بانردې 

د شړلو توان لرو خو د راتلو مطه يې نه شرو بنردوىل  موږ د دښم  . بريدونه كوي

ځكه چې د دښم  مطه په فكر او تدبري رسه ېب كېداى يش او موږ پره دې برخره 

 ژباړن . كې خوار يو



 

 

 

32 

پاه خياا  ناړۍ کاې  چې ډېر ماش ما  او زملي شتهداسې 

  ٭.اويس «نامريئ» ينکو نه ښکاره کېدو  ،غ اړي

 غاهد. دې ته ورته خيال نه تل د ماش مان  په ذهان کاې وي

 چې ه انساين غ ښتن  رسچينه اخيل او مخکې تر دېتخيالت ل

په ادويات  کاې د زړه راښاک نک  خا  غمجنا  نکل نا  پاه وڼاه 

 .څرهند يش، د وهړو په منځ کې خ له په خ له لېږدېد  دي

ادويات  کې د دې نکل ن  ج تې وېلگې  واو ل يدين  وپه ختين 

 La) «فاا نتني ال» د فرانسااې د نااامت  ليکاا ال. لياادالى شاا 

Fontaine ) او کټا ې کيساه  يا د شيدې پل رونکې( پريي )د

 :ده د دې جربا  له مشو رو وېلگ  څخه په غريب ادويات  کې

هره ت هه لاه خ ارۍڅخاه غ اړي په  چې نکېشيدې پل رو 

  لاد شيدو د پل ر  چې ه ما  ک ييش،  هځا  وژغ ري او شتمن

ا  ساۍ او غا  اول خننيار او وياا خ چې په پيس  وه ويش ک الى

 ه په دې کشمکش کې يې د شايدو کټا  خ  د خيال ن... واخيل

                                                 
فلم كې يرو  «مسټر انډيا»په . دغې ماشومانه هېلې هرن ته هم الره كړې ده ٭

كړي نو خلر  بره هندي كېمېا پوه داسې مواد جوړوي چې كه سړى يې استعامل 

د هند د دښرمنانو  .پر ځان باندې همدغه مواد اچويد فلم اتل . يې نه يش لېدالى

د هند دښمنان غواړي چې پر دې هېرواد . ځالې ته ورځي، د هغوى پالن معلوموي

 ژباړن. اټومي حمله وكړي خو د فلم اتل دغه تو ېه شنډوي
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غاه خا ب پاه غام اد خپل ه دا ...پر ځمکې ل ېږي او ماتېږي

 .ش ه ريښتيا ن  چې ېږيډووكې 

د  چاې يخربې ک  پېري  کيسې د هغه متايل د پېريان  او ښا

متقاي او  چاې هرڅ ک هيلاه کا ي. هر وهړي په زړه کې شته

لاه تصا ر څخاه پ رتاه ځا اک _ م ږ  يعنې_ پرهېنکاره انسا  

ټ لاه دنياا ورتاه  چاې ولاري ومره ډېره شتمنيولري او يا دې د

 . درناوى وکړي

د اندېښنې سوب  چې دومره پراخېږي کله کله دغه خيال نه

ځينې ماش ما  او ځ انا  د خپل ذهن په خياا  ناړۍ . هرځي

 هاډويدوماره خيال له واقعي  رسه دوى کله خ  . ېږيکې ډوو

ځا  ته خيا  خ يندې او وروڼه جا ړوي او ا  لاه هغا ى  چې

عمل ته دوماره  خپل دې دوى. رسه په خاصه لوجه خربې ک ي

او مطس سا  کساان   ته وا له ملم سا  چې واقعي رن  ورک ي

ميندو او پلرون  ته اندېښانه  په دې وخ  كې .رسه اړيکي لري

 .ىد ىش  پيدا  وچ  ته يې ه يا  چې ورل ېږي

 ژڼاىدغه .  رلس کلن زملىك راوساما ته ي  څ   ي ه ورځ يې

تر اووم ټ لگي پ رې  ،تکړه زده ک ونکى و دمخه هڅاند دېتر 

د اتم ټ لگي پاه ل مړيا  کاې ياې . په ښ  منرو کامياب ش ى و

درس نه پرې ايښي وو، له ن رو رسه يې خپل اړيکي شل   وو او 
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پاه  ،ږېادهغله ځاناه رسه  اً لواغ. ارامې نړۍ ته يې پناه وړې وه

 .خربې ک لې مخص صه ژوه يې له نا ليدونک  افرادو رسه

م ر او پالر يې . نى اوالد وېدى د ي ې مت سنې ک رنۍ ي از 

د هغاه پاه . ، دى پر هغ ى اارا  وتل ي ه خ له وود هغه په اړه 

پاه جسامي او . اريث س اوق  کې هېڅ شکمن ىش ناه ښاکارېده

په . ه وه م ندل ش ېعصوي معاينات  کې يې هم ک مه ناروغي ن

ىش  ناسام كا مسا اوق  کاې يصا د ناروغ پاه شخاول رس كې 

 چاې تر اوږدو هروېږن  وروساته ج تاه شا ه خ  ش ه ترسرته  ن

د ل و  او درسا ن  نځي په ټ له دوره کې د ل مړين ښ و  دغه زملي

د ده د ملگري ک رنۍ وه تل دى هڅاوه او . ی  ښه ملګری درل د

اناډي ال ياې د منځناۍ دورې تار  خ  هشاوايس وه يې ورته ويل

. ېږيپيلېدا د مخه د زده کړو لپاره ي ه اروپايي هې اد ته است ل ک

د ده د ملگاري د  دواړو ک رني  کې هر وخا په تر دې وروسته 

كيساې د هغاه د ليک نا   هرڅا ك. ېاږيې کپرمختگ ن  خارب 

ر وړاندې لاه دغه زملىك اول خ  ډېره م ده د دې وضعې پ. يك  

 وروساته ياې خ  اااره اچ يځا  پرې ن نې کار اخيل،سړې سي

 ويا داساې وخا  هام راځاي. په سل ک کې لږ لږ ودل   راځي

دى واې لاه  ن  ېږيچې هرکله د ده د ملگري په هکله خربې ک

دى په اووم ټ لگي کې هم د تېر پاه . ځنډه له ک ټې څخه وځي
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د اتم ټا لگي پاه ل مړيا  کاې  خ  کې تکړه دى ن څېر په درس  

ته له  هل  ک ر چې ېږيپام کيې دې ته د م ر او پالر . ېږيڅپ

راتل  رسه سم د ک ټې ور په ځا  پساې ونادوي او پاه لا ړ غاږ 

ې دغه کنټارول هام لاه لږه م ده پس پر ځا  واند. خربې ک ي

لاه خياا  افارادو رسه ه مخ كې کله کله د ن رو پ السه ورک ي،

لاه خپلا   چاې له داسې عجيوه کاارون  غږېاږي خربې ک ي،

م ر او پالر ياې لا مړى . يړ ناليدونک  ملگرو رسه يې تررسه ک

دوسا  پاه  يا هد خپال  خ  په وېالوېل  درملن  الس پ رې ک ي

 . سپارښتنه ارواپ ه ته ورځي

 راغيل کس د مخينې او حاالت  لنډه يادونه مې ځکه وکړه د

کاړاو نخښاې کله کله په ماش م يا زملي کې د ي ه ژور پټ  چې

نخښې پار دې کاړاو وانادې د ماشا م د  دا. څرهندېږي نښانې

کله کله له واقعي نړۍ . وري م ندنې هڅې په ښه ت هه ج ت ي

ياا پاه ( somnambulism)څخه تېښته سړى په س مناو لينم 

 .په ناروغۍ اخته ک ي خ ب کې د ت 

نکي و د دې پر ځاى چې له خپال ځا رو سړى ځينې وخ  

په رښاتيا  ،ل نړۍ ته پناه ي يساره د خياد خالص   لپ چاپېریاله

دغاه . کا ي پل مطينه الس مينځي او هر څه خ يشله خرسه 

هام د  د ژا  ژاک روس  مشو ره تېښته. ن مېږي «تېښته»حال  

. پرته تر رسه شا هن رو تېښت  په څېر له مخکيني فکر او پالنه 
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ه هام نااراا او کاې لاه ټ لا  ا  لاه ځانا کلناۍ ١١روس  پاه 

شپه يې د ښار دروازې پر خپل مخ واندې تړلاې ي ه . اندېښمن و

وروساته ياې ځاا  ازاد  خا  ولېدې، ي ه شېوه وېرې اخيستى و

 :دى وايي. وهاڼه او وتښتېد

شه راتاه قڅ مره چې د وحش  تر تلقني الندې د تېښتې ن»

... مج وب کړى وم تېښتې پخپلههامغ مره  ،غمجنه ښکارېده

پر ما يې اثار کاړى  ېچ هازادي او خپل اکي و  نى احساسېي از 

 د ال تنې لپاره همدا واس و. چې ازاد ش ى يمما ه ما  کاوه  .و

په خ نادي ت هاه پاه  ما. ي  ټ   وکړم او اسام  ته ورسېږم چې

 كااوه چاې د خپلاېماې ا ماا   .وې پايه نړۍ کې هام اېښ ده

کان ن  او ن ي  پېښ   له خ ښۍ،په هر هام کې  په ورك  وهوړتيا 

 «.كېږمرسه مخ 

د کا رنۍ د د ک رني  نظام شلېدىل او  چې زم ږ په عرص کې

 اساانۍپاه ال شا ى دى، دا ډول تېښاتې  مرش واک څ  واره کم

 .ېږيتررسه ک

، تاه راغاو وساټ نو نېو د ماش مان  د الرښ   «د»کلن لس 

 دى ه ښايار. وله خپل ک ره تښاتېدىل  هڅ  ځلهغه تر دې دمه 

همادا يا  زوى ې يام ر . هل  دى نازك طويعتهحساس او  خ 

 وروساته لاه خا  مېړه رسه تېرويڅ  کاله له خپل م ر يې . الره
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 ي، ويا له مېړه څخه طالق اخيل او لېا ره تاه لغځلې ره رسه تار 

يل او له ول وچى زېږوي، له ن ي مېړه څخه هم طالق اخ. نيېک

د پالر په ک ر  الهد خپل عمر څ  ک «د». ول سړي رسه واده ک ي

وروساته ياې پاالر هام وال واده  خ  م  تېرويکې په ناز او نع

کله چې ماريه . ورک ي ماش ما درې  خداىمريې ته يې  ک ي،

. نه ه ري، هغه سپک ي او رټاي ياېرسه د پالر زياته مي «د»له 

ياې زور ناه پر مريې  چې ښكاره ده خ  شديد غربه   ښيي «د»

ده تاه  خا  ک رنۍ لږ عايد لاري «د»رسه له دې چې د . رسېږي

دغاه  خا  مکتب تاه ياې اسات ي امې وراغ ندي او ښهښې ج

دى د . الىوژ يش ه ظاااهري ښااېگڼې د هغااه د واااطن فرياااد ناا

ر ډېر لټ   وروساته م نادل ناخ ال  په وجه له ک ره تېښتي او ت

د شپې په تيااره ځا  څنگه وه يې  چې وكړاعرتاف  «د». کېږي

ه کې په تنگ  تيارو ک څ  کې د خلک  د ک رونا  د دروازو شاات

ويا وه چې ک څې له خلکا  تشاې . نه يشپام ور چاد  چې پټاوه

سوار واه ياې خپلاه  ش  او پټ کې وه ن د خنل  په وېلرو  ،ش ې

دوو کسان  هغه ه ايي ډهر ته څېرمه پيدا کړ او ك ر . الره وهله

د . هغه د ه ايي ډار شاوخ ا چېرته شاپه كاړې وه. ته يې ولېږه

ده ويال چاې غا اړي  .و ودې کاار تاه اړ ايسات ال تل  ها س

دغاه  چاې ي ازې د م ر مينې ک الى ش ل خ  راش ټيس  يشپ

د ليکاا ال پااه . تېښااتېدونکى هلاا  لااه اللوناادۍ وژغاا ري
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رسه له دې چې م ر . ره واست ل ش الرښ ونه هغه د خپلې م ر ک

هلتاه تار نا رو هل  څنگه چې  خ  وه يې په وس کې ال ودتره

دلتاه . ارامي يې ويا وم ناده مرش او پر ټ ل  ور و، خپل تعادل او

مرد او ييې هام ځا ان (مريىن پالر)پلندر  م ر د هغه پل ۍ ده او

 .وې ازاره

د ل ياان  د تسال  چاې دلته وايد دې ټکي ته هم اشاره وکړو

ي تخليق ن  کې ونکي جربا  ډېرې وېلگې د هغ ى په هرن ورک  

د خپال هرنمن پکاې  چې هغه هرني تخليق نه. انعکاس م مي

په حقيق  کې  چې داسې انځ ر کاږيحال  پر خالف واقعي 

اويس، پاه همادې جاربا  کاې شامېرل دى غ اړي هامغساې 

ډېارې په تياتر او ياا ساينام کاې د  چې ډېرى هرنمندا . ېږيک

خ ږوي، په خپله خ را غمجن ور خلک  وډوډي  خندا له السه د

 .خل  دي

 ډرامه کې ځکه ناروغي نفي ک ي «يامرخيا  و»په  «م لري»

. ډېاره اندېښانه درلا ده ل روغتيايي حالتهله خپ پخپله يې چې

تر ورياد وروساته، تصا ف د مغ ل   چې ېږيهمدارنگه ليدل ک

ها  شامري م لفاا  د تصا ف لا ى اثاار  ،غ ړېږيتر پخ ا ال 

کې د خياال د  په هغ  چې داسې مفاهيم رانغاړي دوى .پنځ ي

ه چاې دا ځکا. نړۍ پر وړاندې خنډونه له منځه وړل ش ي دي
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په دې وخ  کې ميل احساسات د يرغلگرو تار پ نادو النادې 

 .زخمي ش ي وو

د  چې دا وه موالغه نه وي: وېرته وه اصيل منلب ته راوهرځ 

زېږنده وو لا  او دا  حقارتځين  زملك  ود او انطرايف عادت نه د 

له واقعي  څخه تېښته وهڼ ؛ ځکه چې دلتاه هام چاپېرياال د 

دې خپلااې دروازې تااړي او دوى هغاا ى د ه ساا ن  پاار وړاناا

له خپل ود  څخه مرسته وغ اړي او ځا  تسل  چې ېږيمجو ر 

په دې ت هه تنکي ژڼي يا ازې پخپلاه د خپال خصا   . کړي

ايا د خااطرات  مطرماناه کتااوچې . ېږيژوندانه شاهدا  پاتې ک

وه په ځين  م اردو کې له ځانه رسه د معاشقې څرهندې وېلگاې 

 نه وي؟

  

 :جربا  ېالر وې يا ( اشتقاقي)ښتي وېل        

ي پاه کمانور ساړى خپلاه  چاې د جربا  ول م رد هغه دى

پاه  يعناې.  يدق  لاه الرې جربانا يرضور غیر کې د کارون  

څنگه چې دغه سړى ل ى کاروناه . ډېرو وړو خربو پسې هرځي

  کاې د پلټناې لاه الرې هڅاه جنييااتپه وړو  ن  ک الى ه يشن

ک الى شا  دغاه جاربا  . غ ل يځا  او ښايي ن ر و  چې ک ي

 .وېلښتي جربا  ون م و
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، د درسا ن  دىپڅ ذهن يې  چې د وېلگې په ت هه ي  شاهرد

. په حفظ ک ل  رسه ځا  د تکړه شااهردان  پاه کتاار کاې دروي

په تفکر کې خپله کمانوري د درس پاه حفاظ ک لا  او د  يعنې

 .په رعاي  رسه جربان ي انضواط

شااهردا  پار ښا ونک  هارا   «؟!ښه»داسې  چې ښکاره ده

دي؛ ځکااه چااې دا د هغاا ى پااه نظاار ماا دب او هڅانااد زده 

په اړه ورته ښه نظار د دوى ویا ټ ل دوستا   خ  ک ونکي وريښي

د ژوندانه په دغه  ،ملگري يې دوى په دې ت رن ي چې. ينه لر 

او د ښا ونکي او زده کا ونکي  ېږيښ ونځى نا م چې ل وه کې

څرهناده . ، ټگي ورهي ک يېږيل کدوو مقاول  ل وغاړو ويش رپ

دوى پاه  .غه وارا  د دوى عقده ال زياات يد پيغ رون  د چې ده

كه څه هم دغه  .ترالسه ك يورياوې  لنډموالېځينې  ت اه دې

ت پري لري؛ لېكن وياا هام د  جربا  څخهله وري م ندنې  د الره

دلتاه ساړى ښا ونکي  تاه  .ښکاريد جربا  څرك پكې  ۍاتل ل

  .دغ  وې چاره هان  ته درناوى وکړي چې داحق ورک ي

                                                 
  ار يرواوې د درسرونو حفر  له بده مرغه وموږ په ښوونځېو كې د تكړه توب معې

شاړردانو ته نه د فكر كولو موقر  او نره يرې فكرر تره اروښرت وركرول . كول دي

 ژباړن. كېاي
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دا  ځاا  ښا دنه. هم همدا حال ښكاريکې  ځا  ښ دنهپه 

واې مسايل  خا را واې اهميتاه او  څ ک دې وې وخته د چې هد

کله چې دغه کساا  واې وختاه د .   ته پام اړويجنييات ارزښته

 چاې ځغلا يپر هره خ ا ياې داساې  ن  الفاظ  پر اس سپرېږي

درک ناه  ،څنگه چې ښاايي ،ل  خربو مطت اممکن پخپله د خپ

د  چاې هغه سړي پر حاال ژړا پکاار ده په ريښتيا د. کړاى يش

پرده يې لاه  کلمې تر مانا د هغې ټک  ته ډېر پام ک ي او که دغه

 .ج ته يش يې د فکر خ اري وه ن  مخې لرې يش

د جاه طلوۍ په اور کې س ځي او  چې خ  هغه زملي او ژڼي

، وياا ېاږيوې د هغ ى له الشع ر څخه  راپ رته کيا د دغه اور مل

دوى کله کله د  .پر وړاندې وېلې الرې غ ره ک ي حقارتهم د 

ج ت او  یې ال ممکن ،کړي پټ حقارت دې پر ځاى چې خپل

. ورسېره کاړي او لاه هغاې هټاه واخايلرا یېپه موالغه يي ت هه 

څ ک دې  چې دا وه څنگه امکا  ولري چې خامخا وه وپ ښتئ

دوى متاارا کا ي  چاې ؟ خربه داسې دهواخيله هټه حقارت له

که . او له ناروغۍ هټه اخيل ښييپه ټگۍ رسه ځا  ناروغ  يعنې

پاه دې  ،تر دې مخکې خپل  خپل ان  دوى ته اهمي  نه ورکاوه

څ ک هغه  يعنېته پام وکړي؛ ځکه چې ناروغ ور وه  حال  کې

 ره کا ي ورته ک ي، غ ښتنې يې پا چې ن ر يې خيال سايت، پام
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په دې ت هه هغاه چاې ځاا  عااجن . او هر وخ  يې خرب اخيل

 .وياړنه هټي ،ښيي

 . ځا  عاجن ښ دنه دوې م خې يا دوه ډوله هټې لريد  

د ناا رو پااام، خ اخاا ږي او مطواا  : لاا مړى دا چااې  

 ،مثالً څ ک چې تر دې د مخه چا ورته پام ناه کااوه .راجلو ي

خپال مطايط اول منارب  دم د تر دې وروسته وه له دې نظره يا 

ده ياې د لرلا  هيلاه  چاې ما ميوه هغه نقش  يعنې. کس يش

 .درل ده

 ناازوي او ېږيټ ل پارې راټا ل ن  ه دغه کس ماش م ويك  

پاه غاريب ) .م ر يې له ځاناه رسه پار خپال کاټ څملا ي. يې

كاې څمايل، لاه ما ر او    كې ماش ما  معم الً په جال ك ټ هې ادون

ټ لاه کا رنۍ لاه هغاه  (واړ ژ . ې نه څميلپالر رسه په ي ه خ نه ك

ى د نا ... څه ىش درتاه راوړم؟ څه ىش غ اړې؟ : پ ښتنه ك ي

د واه دى  ،کې وي وه امرونه ک ي او ن ر ټ ل وه د ده په خدم 

 .ک رنۍ مرکن هرځېدىل وي

پار  دا.  يعاجن ښ دنه ن ر وې وسالې کا: دويم دا چې     

څاه ». يښاه ورځاپاه  ن رو او ا  پر ځا  واندې د ني کې لپااره

ک م، نه وينئ  زه هېڅ کار نه» ،«دا تاسې څه واياس ؟» ،«ىش؟

غ ره عا ر دى، . دا ي  ډول وياړمنه ووانه ده «چې زه ناروغ يم؟
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وې غمه  ،سړى ک الى يش ن  داسې ع ر چې تل د منل  وړ دى

مواارزه واه څاه هټاه »: څميل او ا  خپل وجدا  هم ويده کړي

ناه هام کار  ي کليف کړم؟ زما له السه زه ولې ځا  په ت ؟ولري

 «.، زه ناروغ يمېږيک

او  مطرک نه د هيسارتي  الشع ري يا نيم شع ريدغه      

کاې ميتياازې  په خا ب. ات  اصيل رسچينې ديني روز د تظاهر 

ناروغۍ تاه »دا هامغه . الواً همدا ريښه لريت ب غک ل او تړتړي

 .کړى دى فرويد يې په هکله ټينگار چې دي «پناه وړل

يا  څا ک د مواارزې ه ک. خ  خربه همدلته نه ختمېږي     

ي  څ ک د اتال کېادو ظرفيا  وناه ه لپاره نه وي ج ړ ش ى، ک

ي ه ولاه الره  ن  ځا  ناروغ وښيي چې نه غ اړيو لري او دا هم 

 پا رهوروانادې  غرينهتسلط غ ښتنې  خپله د چې هم ورته شته

ن رو وار او مسالط يش ک الى ځا  پر ه کله چې سړى ن. کړي

 هغاه داساې چاې نا ر. هټاه اخايل د نسوي  له اصله ن  کړي

ش  ک ي او ياا په ده واندې  چې ، خص صاً هغه کسا سپك ي

                                                 
   hysteria  يو ېول اروايي ناروغي ده چې د اروايي فشرارونو پره اثرر رامنځتره

څنګه چې مېرمنې تر نارينوو ېېر روحي فشارونه ړايل، نو دغره نراروغي . كېاي

همدا وجه ده چې د ناروغۍ نو  هم له رحم څطه . ه لېدل كېايپه ښځو كې ويات

پطروا ړومران كېرده . په التني كې رحم ته وايي hystericusاخېستل شوى دى، 

. چې دغه ناروغي به د رحم له مرضونو رسه تړاو لري خو اوس دا خربه رد شوې ده

 ژباړن
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او  جنييااتدى تل د هغا ى د ژوناد . کرکه لري ىدى له هغ  

وکاړي، دى  هغ ى ک ماه وړه تېروتناه چې همدا .سل ک څاري

پر هغ ى رېشاخند  هو د ن رو پر وړاندې يې په ملنډو غټ ي،وه 

له ځانه ورته وه دى  ن  ونه لريهېڅ عيب دغه کسا  که . وهي

دا  خا  الس پ رې ک يوه په درواغ  او ووتا   عيو نه ج ړوي،

خل  ځا روي او عيو ناه  چې هغه كس  چې وايد هېره نه کړو

دا  ناه ،وښييځا  پ رته  چې يې لټ ي، تر ډېره په دې پسې وي

انسا  »وييل دي چې ( روشف ک ال ) .چې ن رو ته تاوا  ورس ي

پساې رد ورواد لټا ي او   ناهتر ډېره د تکرب په وجه د ن رو عيو

ځکه چې م ږ پر خپلا   «ي، نه د شينانۍ او خواث  په وجهواي

کلاه  خا  سرتهې نه پټا و ،م ږ تر ن رو ټيټ ي چې هغ  عيو ن 

 .چې ن ر زم ږ عيو نه ويني د هغ ى دغه هستاخي نه وخښ 

  

 :ېستنې يا جگړه يېز جرباند غچ اخ

 ا ډول يرغلين جربا  ځکه د غچ اخيستنې جاربا  ن ما ود 

. د خپل  عيو ن  په وجه له نا رو غاچ واخلا  م ږ اړ واسې چې

                                                 
   پالنرىك څو  چې غېبت كوي، په حقېقت كې خپل مطا ب تره دا وايري چرې

اره چې خپله ځانغوښتنه پټه كرړي مګر د دې لپ. دغه عېب لري خو وه يې نه لر 

 ژباړن. وررسه نه وايي «خو وه يې نه لر »
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غ ره ک ي او ځينې  كرغېړنه او غمجنه وڼه کله  کله دغه جربا

 .ل ر ويايي روخ  سړى د ځان ژنې پ

د دې . ىځان ژنه د ماريض ارواپا هنې كرغېاړ  څپرکاى د

سړى ژڼاى ياا زملکاى  چې خص صاً هغه وخ  ،لد نړۍ پرېښ  

 يا  چاې نکاې دهو ره دردو ډېا. دى کاارنکى و تر ټ ل  دردو  ،وي

د دې ټيټاې ناړۍ لاه رسا ايي   چې د دې لپاره ځا  وژين ځ ا 

چې ژوناد  هغه هم په داسې عمر كې. څخه ځا  خالص کړي

ه شا نډو او پرانيساې غېاږ  مخاې تاه م ساکا پار ساړيد وايد 

  .ودرېږي او هغه له هيل  او اميدون  رسه په غېږ کې ونييس

پاه . ېږيرسه له دې هم دغه غمجنې پېښې ډېرې ليدل ک   

او ياا  يځين  م اردو کې وه د ځا  وژنې المل په مينه کې ناکام

په اکرثو م اردو کې يې اصايل المال  خ  هم وي «يذهني تواه»

 .دى حقارت

ساړى د  چاې هغه فکر خ  دىالوته ځا  وژنه جربا  نه    

ايا دغه فکار د . د جربا  حيثي  لري ،ځا  وژنې خ ا ته ويايي

 .؟  وې له شکه دواړهونکىورک  غچ اخيستنې فکر دى که تسل 

 تر ځا  وژنې د مخه تقريواً پاه دې ،د غچ اخيستنې فکر   

تاس  تل له ما رسه ود چلند »: مضم   د سړي ذهن ته الره ک ي

ناقاوله م ر او پالره، اې زما د ژوناد تار ټ لا  اې زما ! کړى دى

انډي االن  چې لاه انساانيته  او ځيږو  رانه ياره، اې زما وېرحمه
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و  ايشنا سا کاشکې زما مړينه ستاس  د کړن  اودي! لرې ياس 

 «.اوسئتاسې تل زما په مړينه پښېامنه 

مال تل ي  غمجان زهاريوى هام وه خ  له دې فرياد رسه    

کله  خ  پر تاس  نه وم هرا  ،چې زه ژوندى ومهغه وخ  »: وي

تاساې . ويا وه رارسه مينه وکاړ  ،الړ شمڅخه چې له دې نړۍ 

. مزه م  له الساه ورکاړى يا چې وه پر دې واندې خ اشيني شئ

ژوناد  پاهزما  خ  هل ن  ښکو کړ  منار د مينې پهمې اوس وه 

 هنااوس وه م  د مينې کاړۍ را.  لرانه درېغدغه ال نه کې م  

دغه مينه، دغه پس له مرهاه  «.وخ  يې تېر دى خ  تاوه کړ 

ونکي ورکا  د تسال  ،ځان ژنه يې اجواراً  راپيدا کا ي چې مينه

  .جربا  حيثي  لري

 يعنې. خ  ممکن ځان ژنه د ي ې ساده تېښتې په ت هه وي   

پاه مانځ کاې وي، لاه هغاې  مسائلهد جربا   چې پرته له دې

په دې ت هاه ځاا  . غمل  نه دهچې د ز  ويتېښته څخه وضعې 

 .  وژنه له موارزې څخه د الس پر رس کېدو حيثي  لري

                                                 
   وما په ړومان اكرث شاعران چې په خپلو شعرونو كې د خپل مرګ خربه كوي او

دوى د لوسرتون  . په حقېقت كې پطپله خپل مررګ ژاړي، همردا وجره بره لرري

راپاروي او غواړي چې لوستونكو ته خپل مرګ ورياد كرړي او  پرر خپرل  عوا ف

 ژباړن. مرګ يې وژړوي
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پالن نه له مااتې  په حقيق  کې ممکن د جربا  هڅې او   

چې سړى له حقاارت رسه د مقااولې ظرفيا   کله. رسه مخ يش

پر خپلې نيمگړتيا رسپ ښ  چې ونه لري او نه هغه موارت ولري

رناځ  غاهد .ېږيرونډه ت هه څرهنادحقيق  ورته په و ن  کيږدي

دې وخا   پاه .ورځ ورودوي سړيد  چې نکى ويو دومره دردو 

 ،زړه ت بکې تسليم يا ودويني، سستي او د ارادې نشت اىل، وې 

 چاې ناهييل، او په پاى کې ځا  وژنه د هغ  جربان ن  پايلې دي

 .م خې ته نه دي رسېد 

كاه ظ اهر  عي  صنمجربا  که په هره ت هه وي او د هغه    

 غ ټه حقارتيش ک الى د ه هم نوه ويا  خ  ويډېر ځريکانه هم 

دغاه . که داميي وي او يا م قتي په وشپړه ت هه له منځه يا يس

 .ېږيپه وڼه راڅرهند نازك طويعتۍ او احساس د وده مانۍ

 تاه وايايد هرڅه پر وړاندې شديد حساسي   ا ماينود    

دا ي  دفاعي غربها   . له غ ټې رسه رسوکار لري حقارتد  چې

د سړي په حساسه نقنه کاې د خنجار وهلا  پاه اثار  چې دى

د غاا ټې شاات اىل او  كااې د حقااارت هغااه پااهاو  ېږيڅرهنااد

 . څرنگ اىل ج ت ي
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 درملنه حقارتد . ٤

مخنيا ى : پ هنه دوې خ اوې لاريادرملينه ارو  حقارتد   

 .او درملنه

هام مخنيا ى  د ول هر م رد په څېر دلتاه: مخني ى. الف  

پاه ورخاه د مخنيا ي . د ناروغۍ د المل ن  له منځاه وړل يعنې

د  يعناې( ناه كا ل)ي ه منفي دنده : دي کې دوې دندې اسايس

 حقاارت په سړي کاې چې روزنې له هغ  تېروتن  څخه ډډه ک ل

ودې او د شخصاي  د  يعناېرامنځته ک ي او وله مثوتاه دناده 

 .ولد مناسو  رشاين  وراور  پراختيا لپاره

او د په مطايط کاې د سال ک  چې څرهندېږي په دې ډول  

 .څ مره مومه ده مسئلهروزنې 

 چاې که چېرې خل  پاه داساې مطايط کاې وروزل يش  

ياې پاه ساامله   ډول عيوه پاک وي او اشنايان استادا  يې له هر

واه د ودې  لپااره  حقاارتد  ن  اجتامعي فضا کې وده کړې وي

 .ږيځاى نه پاتې
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ېار ژر ډچاارې واياد  يد مخنيا   چاې نشتهدې کې ش    

چې د حقارت غ ټاه د ساړي پاه  نې د ماش مت ب په پړاو کېعي

ه څ  ورخا  دغه چارې وايد پ .پيل يش ،ود  کې ريښې ځغل ي

 . ته اشاره وکړو ورخ ي  څ   یې دلته وه. پيل يش کې هم مواله

 

 :د رووونکو عېبونه. ١  

سال ک پاه وجاه  غ ټه اکرثاً د روزونکا  د ناسام د حقارت

له خپلاې دنادې  چې داسې روزونکي ډېر دي. ېږيرامنځته ک

ي او څنگه چې پخپله هم په ناسامل  مطين ن  کې ه دن درسه ول

پاه دې ت هاه . پکاې شاته د حقاارت غ ټاه نا  ل ى ش ي دي

ماثالً پاالر . تېروتنې له زاړه نسله ن ي نسل ته لېږدي روزنېنې

م پاه ماشا مت ب کاې له ده رسه ه چې خپل زوى ځکه ځ روي

 د اوس پرته له دې چاې پخپلاه وپا هېږي،. خش ن  ش ى دى

جربا  پر اساس له خپل زوى رسه نااوړه چلناد د غچ اخيستنې 

په دې ت هه اوس پاالر خپال تسالط او ځا اک پيااوړي . ک ي

ک ي، هغه ځ اك چې پخ ا يې په تر السه ك ل  كې پاتې راغاو 

    .و

 ى ش اله کړن  څخه پ هېدد دې تفصيل په مرسته د خلک  

 .کې روزل ش ي دي چاپېریالدوى په څه ډول  چې
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 :د روونې او پالنې الرې چارې. ٢     

د روزناې او پاالنې  نا  تېار شا راکه د روزونک  له تېروتن  

اوس موال په پرمختللې نړۍ کې . وړ دي م د پامالرې چارې ه

الف  ما ږ ياې دوو مخا خ  الرې چارې شته د روزنې وې شمېره

ي  ډول يې مستود او پر ځا اک :  په اشارې وسنه ک و ډول ن  ته

مينه ناکه هڅ ناه  چې دى او ول يې د هغه ضد انضواطمتکي 

 .الى ش هڼيې 

ه افارادو منځتاه راوړل انضاواطد ل مړي ډول م خه د وا . ۷

پاه  ،وځپي د سړي اراده چې دغه ميت د هله کامياوېږي خ  يد

شخصاي  تاه  د سړي چې ه مله ويدا خنره وررس وه پايله کې 

 .پکې پيدا کړي حقارت تاوا  ورس ي او

ځينې ماش ما  وه دې ميتا د تاه  چې دې کې ش  نشتهپه 

لږه د دې ميت د رشايط وه ورتاه د منلا   غاړه کيږدي او يا لږ تر

؟ له ېږيپه هانده کې وه پر هغ ى څه ک چې وايد وه رو خ  وي

د ځينا  واه يا ازې  چاې وه داسې کساا  جا ړ يشڅخه دوى 

  قراردادي او تکاراري کاارون  د تاررسه ک لا  معینمطدودو او 

ه په خپل کار کې وه له تخيل او تفکره استفاده ن خ  وړتيا ولري

هغه وخ  په خپال مطايط کاې ځاا   دوى ي ازې .يش ک الى

کساا   دغه. اويسهرڅه چمت ، منظم او مقرر  چې ياڼ ه سا
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 په كواب كې هډويك چې په ت هه نک و کارک   د پلمه ارو د ادارو

کااه پااه دې خاااطر خپلااه اداره ځنااې  خاا  ، وااد نااه ديلټاا ي

لكاه ) او نااهييل وي خپاهې ځنورعکس خل  وه  ،ېږيخ شال

. زم ږ د ادارو مريزاقلام  چې خل  ياې پا زې تاه رسا   دي

کاه چېارې دغاه کساا  لاه  ،دلته وايد له ځانه وپ ښت  (واړ ژ 

واه ن ښا  او اوتکاار  چاې ماخ يش هنا ي م قعيا  رس داسې 

 وکړي؟  دوى وه څه ن  يغ اړ 

غرېانه ماشا ما   رسکښهواً ي ه حيايت او غال ،له نېکه مرغه

پاه مختلفا  الرو لاه دې اجوااري  چاې او تنکي ژڼي اړ وايس

پاه شادت کاې د  چاې دا داساې غريانه ده. وغړوي رژميه رس

پاه  کله چې ېږيداسې هم پېښ. ښ ونځي  تر مقررات  کمه نه ده

واط پار وړانادې ، د شاديد انضاېږيوخا ټ حقارت اهرد کېش

داسې کس . وغاوت ک ي او يا د پلرين ځ اک پر وړاندې درېږي

ځ رېږي، موارزه ک ي، د پالر پر ضد وغاوت ک ي، او په پايلاه 

 ... (ښ ونکى، ريس، قايض، دول ، ټ لنه) کې وه د هر ځ اک

پراخېدو  ټ ل د پلرين ځ اک ددا چې ودرېږي؛ ځكه پر وړاندې 

د هغه  چې يددا ټ ل داسې خنډونه  د هغه په پام. حيثي  لري

ريښه غالواً همادا  او جناي  اډوډی د . پر رس پراته دي د الرې

ښا  نښاان  او هڼا  خ ږ دلته د هغ  غري عاادي عصاوي نم .ده
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د دې ځپا نکي او قوارجن  چاې ټکرون  په اړه خربې ناه کا و

 .ېږيميت د په وجه رامنځته ک

ستا د دوه مخين مفو م په وجه څه نادودې او ! واطهاې انض

 ه ياېروزن ياخالق ي ازې ي ه ته. ېږيتررسه ک چې تواهۍ نه دي

ه؛ ځكاه خا  رشياف هڼال يې د فرد معن ي پالناه د م خه چې

پ لييسا د ي ه ساده دفاعي غربها   پاه وڼاه د  کلهکله . کېږې

لااه او د ښاا ونک  او والاادين  ېږې اسااتعاملمقرراتاا  پااه ت هااه 

. لارېه پرته وله م خه ن هه ساينې او د دريس ساعت ن  له تنظيم

ته نه پ هېږې چې ستا دغه كرغېړ  او وې دليله فشاارونه واه د 

داساې کساا  . ولاري ماش مان  لپاره څ مره ناوړه پايلې د ولس

له وه واط چې انض ښ ونځي چل ي او ا ما  ك ي چې ډېر دي

دا چرې ومروږ مالیران او  البران ).يلر پرته وله مانا نه  تطميل او فشار

ولې دومره خش  او بې رحمه دي، دلیل یې دا دی چې دوی ته هرر ټکرد د وهلرو 

لره دې نررره ومروږ دینري مدرسرې . ټکلو او سپکولو په وسیله ښودل شروی دی

 .(ژباړن. اسايس اصالحاتو ته اړتیا لري

واياد د  ،د اول ميت د رسچپه دى چې د روزنې هغه ميت د. ۱

د فاسدول  ميت د ون م و؛ ځکه چې په دې ميتا د کاې د  خلک 

کسان  غ ښتن  ته افراطي ت جه او هغا ى تاه د  روزل كېدونك 

وايد وواي  چاې دغاه ميتا د هام . ېږيوې حدې مينې اظوار ک

تر هغاه ووارت  دا. ل مړى ميت د يې لري چې هامغه عيو نه لري
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ه ت د هم پادغه مي ،نغ ته وکړهم  ورته څنگه چې پ رته . نه دى

پاه رامنځتاه ک لا  کاې  ه په سړي کاې د حقاارتخپل وار رس 

 .مرسته ک ي

او د زياتې مينې ل رېينه رسه لاه دې چاې  چلند استودادي

رسه ورتاه دواړه د روزنې له نظاره  خ  متضاد ښکاريرسه ظاهراً 

پاه ساړي  چاې پايلې لري؛ ځکه چې دواړه دغه هډ عيب لري

( عمل تر رسه ك ل هي   د ندېښنېوې له اات مات او )کې ارتجا  

واه دا  .ارو ته پراختيا نه ورک يچ( sui-generis) ځاننېږي او 

 څخاه (autonomie)چې لاه  ارادې په پراختيا کې د د سړي

  .ک م رول نه لري ،رسچينه اخيل

                                                 
  auto  او  «ځان»يا  «خپل»په يوناين ژبه دnomos  او مانا لري «قانون»د Autonomy 

، دعمرل اوادي ولرري او د دې وکرړای يشى په خپل رس خپل كارونه چې سړ  وړتیا دههغه 

ي او سرمه پرېكرړه انردك عادي حاالتو كې پطپله خپله ستونزه حلوړتېا ولري چې په غري 

 . وكړي

هغه په يوه ښروونځي كرې لېرديل وو چرې د . وما يو دوست د ښوونځېو د نرارت دنده لري

ده له ښوون  پوښتيل و چرې ترا . لومړي ټولګي يوه شاړرد په پتالنه كې مېتېاوې كړې وې

ځكه چرې ادارې راتره ويريل دي : ن  وييل وولې اجاوه ورنه كړه چې تشناب الړ يش؟ ښوو 

وما دوست وايي ښوون  بايد د . چې شاړردان هسې د تشناب پلمې كوي، اجاوه مه وركوئ

د اول صنف وده كوون  تاوه د مكتب له چاپېريال رسه اشنا . ماشو  په ارواپوهنه وپوهېاي

دا د لروړو . ورځري كېاي، دوى تر ېېره له دې محېطه ېارېاي او هېڅكله د پلمې چل نره

 . ټولګي يې نه كوي لومړيد  خو ټولګېو شاړردان دي چې ممك  چل ول وكړي

هغه يواوې د قانون تطبېق ته پا  كړى او ځان يې هېر . د دغه ښوون  اوتونومي ضعېفه وه

ژباړن. كړى دى
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په دې دواړو ميت دون  کاې افاراد د نا رو تااو  او پار نا رو 

کې فارد لاه عمال  ؛ ځکه چې په اول ميت دېږيمتکي روزل ک

او په دويم ميت د کې د هغه پر ځاى ن ر عمال  ېږيڅخه من  ک

 . ک ي

که فرد اجوار ته تاو  اويس او يا ور عکس له دوماره زيااتې 

ورتاه  نا رو خا  ال ىش نه وي غ ښتى ده چې مينې ورخمن وي

د ده لاه مخاې  چې روزونکي تل هڅه وکړي يا چمت  کړى وي

داسې کس وه هاېڅ کلاه د  ن  کړيا  ډېر واړه خنډونه هم لرې 

پخپله پرېکړه وکړي او ځا  ي  څا ک  چې لريه دې فرص  ون

 م ر له خ لې ېمثالً هم د ي ې مستودې م ر او هم د هغ. وهڼي

خپل اوالد رسه وې کچه مينه ک ي، تقريواً ي  شا  امر او له  چې

د پښ  مخې تاه ! چې له پ ړۍ ونه ل ېږې»: ېږينوي اورېدل ک

د دغ   «...وواسهرس دې له کړکۍ مه ! تل ار مه ک ه !دې وه ره

کې اختالف ي ازې د هغ ى پاه لطان کاې  ودوو ميندو په خرب 

دغه دوې ميندې والکل په مختلف  نيت نا  خپال اوالد لاه . دى

وه د اوالد له نظره د دغه داميي نوي حاصل  خ  کړنې من  ک ي

 .يلر وه و ي  خېل وي او رسه ورته پايلې 

، د ياادو الرو تار مخنيا ى ويش چې د حقاارت دې لپاره د

دا الره د هغا  ماادي او . الره جا ړه شا ې ده منځ ي ه منځناۍ
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هار ساړى د  چاې ټ لنينو ت قعات  په چ کاټ کې ج ړه ش ې ده

تعريف دغه الره په استادانه ت هه ( Vinet) وينې. هغه تاو  دى

دار وااد ځاا   چې سړى وايد داسې وروزو»: دى وايي. ې دهکړ 

 «.خلك  ته وورته او زيات خدم  وکړي چې اويس

پاه مخني ي  ځکه چې د حقارت د ده؛ مسئلهدا ډېره مومه 

ک ل  ته لې الاه  وايد وهړي کار دا دي چېاړه د روزونکي دندې 

ي او انادپه ي ه واقعي ټ لنين مطيط ودل ک کړي، وايد ښ ونځى

                                                                                               .             د هر وهړي فردي ځانگړنې په پام کې ونييس

او پار یا ې لې مسائ پار يا ې چاې هغه فعالي  يعنېکار 

کاه ماادي  مسائلهدغه . رسه ک ولپاره يې تر  ست ننې د ورالسۍ

وايد داسې الرې چاارې . که فکري د کار م خه هامغه ده وي،

خپل ځ اک او خپل شخيص ارزښ   پام انسا د  چې ولټ ل يش

 حس ارضاا يش ورالسۍ کې د ته واوړي او په پايله کې په  هغه

 ایګا دا چاې کاار ساړي تاه د هغاه د  په ي ه رشط او هغه خ 

(ego ) ې کار دغاه د دې لپاره چ. په ت هه وروښ دل يش ارضاد

 ايال رسه پي ناد يشله ي ه داساې ژور مت صف  پيدا کړي، وايد

هلاه واه . د ي ې اړتيا په ت هه مطسا س يشك ل يې ارضا  چې

خپل وار رسه د ي ې اړتيا، اشتوا او يا د مړول  د يا ې ه کار هم پ

د دې کاار  ټ ل وس په ت هه څرهند يش او سړى وه خپل وسيلې

 . وکاروي په ک ل 
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د هار  چاې دا په دې وجه چې په هغه صميامنه اړيک  کاې

ځ شته، کاار او پ هاه يا ازې د عمال او کار تر من ایګ سړي د 

ار په د هغې په مرسته ک چې ېږيپ هه په دې درد لگ. ل ازم دي

عمال وال څاه ناه دى، ياا ازې د  .ت ب رسه تاررسه کاړويورياال

که چېرې سړى . هغه د عالې غ ښتن  اثوات دى شخصي  او د

دغه اړيکي له منځه ي يس او کار د هغه له حيايت چ کاټاه ووار 

کار د ساړي د  چې نې دې ته پام ونه کړيعي ،ييسپه پام کې ون

دغه کار واه لاه النادې  ن  له غ ښتن  رسه تړاو لري که نه ایګ 

 : پايل  څخه ي ه پايله ولري

کار منلاق هڼاي او دا ورتاه د  تطميل ش ىوه يا خ  ماش م 

 كاېه پا حقاارتوه  ږي، په پايله کېېپه وڼه ښکار  «قان  »ي ه 

 .ېږيپيدا ک

څنگه کار تطقري  چې ورښييوه  ایګ مقاوم  ليا دا چې خپ

 .ځا  ته وې ارزښته هڼيوه کړي، ځکه چې دغه کار 

هله ارزښ  وه کار  چې  په تکرار رسه وايدغه خربه ويا م ږ 

خپلاې ما خې او  چې م ږ ته دا م ق  په الس راکړي چې لريو 

ځکه چې که م ږ وشا  کا الى د . ورورسيږو خپلې غ ښتنې ته

د  نا  پراخاه کاړور مطيط واندې خپله واراليس رسته پکار په م
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يد د ژوندانه په پيال ن  هر وهړى وا .يش تنده وه م  ماتهنې ېیل 

  .يش پ هوض  خرب او  دېهکې پر 

فشاار او رټناې پاه  ن  کې وه هار څاه د زور،په پخ ا وخت  

ماشا ما   چې پخ ان  واور درل د. له پر شاهردان  تپل کېدلوسي

ش مت ب او ژڼيتا ب ما سړى په  ال دا چېوېناره دي، ح هله کار 

ممکن د ل يان  طويعاي  ټنويل. يډېر کار ک  وخ   هر كې تر ول

 .نه دي لټا ماش ما  او زملکي  چې م ږ ډاډه ي  خ  حال  وي

د ژوناد يې  انسا  چې پام وکړو که چېرې هغ  فعاليت ن  ته

پخپلاه  چاې ځري ش  ک ي او هغ  شيان  ته په ل مړي  کل ن  کې

ه ورنا ځا  ته واه دا حاق ن  (لکه د ژوې زده ک ل)زده ک ي  يې

هر وهړى خص صاً د ماشا مت ب او . ټنول وهڼ  ماش م چې کړو

دى  چاې ژڼيت ب په پړاو کې يا  داخايل مطارک ځا اک لاري

ما ر، )د روزونکاي . ولکاه کاې راو  هه خپلاړوايس هر څه پ

ه د زد چاې واياد دا ويهارن ( ر، ښ ونکي او ټ لنين مطايطپال 

پاه دې . کاړيدې ځ اک رسه غااړه غاړۍ له  كړې م ض عات

خپل  هيلا   داسې ښکاره يش لكه ت هه وه کار او تعليم سړي ته

لاه . رسه مينه ولاريسړى وه له داسې كار . ته د رسېدو په شا 

 رسه همغاږي شا ( E.Claparede) کالپرارددې کوله وايد لاه 

زړه یاې  چې کړيه نو  هغه کار انسا  وايد هېڅکله»: وايي چې

پاه  خا  «له مخاې ورتاه لېا ال شا ى ناه وي وارنه غ اړي او 
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تاه ياې پاام ناه  وويناا ژور دې  د چې رسه هغه کسا  خ اشينۍ

دوى دعا ا . دى، دغه وينا يې د ي ه وچ ف رم ل په وڼه اړولې ده

د  چاې ماش م هغه ل ر ته وياايي ،د روزنې ن ى ميت د چې ک ي

چاې دغاه  داحال . ی يشک ال خپلې خ ښې ټ ل کارونه په كې 

ما ږ وايا  ساړى . مفو م د کالپارد له وينا رسه وشپړ ت پري لري

له زړه ناه ، کړي ه الس پ رېکار ت ي وايد مخکې تر هغې چې 

ايا کلاه چاې ساړى خپلاه منلاې  .وغ اړي چې تررسه يې کړي

يې تررسه ک ل وه او له زړه وررسه مينه ولري،  دنده د ځا  وهڼي

 عا  او رشيفه وڼه نه وي؟د فعالي  تر ټ ل  

  که چېرې هر ډول اجوار او تکلياف لاه دې وېارې لاه خ

احساس وه راوي  کړي او د وړتياا  د حقارت چې منځه وواس 

وايد له ځاناه وپ ښات  چاې د  ن  يراوخ ټ  وه او ت ا  احساس 

اخالقي ودې ورخلي  وه څنگه يش؟ ځکه چې منلقاه ازادي 

هر انسا  ازادي د ن رو انسانان   د. ېږيپه ورخه کنه د انسانان  

 .ېږيد ازادۍ په وجه مطدود

مفو م رسه اشانا يش نسا  وايد له ماش مت ب څخه له دې ا

 چاې ېاږيدغه مفو م هله ښاه زده کچې ځکه  او زده يې کړي

 مسائلهد اجتامعاي ک لا   دلته د روزنې د مطايط. جروه يشت

ار او هم د انساا  د روزناې مطايط او هام د کا. ېږيراپ رته ک
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په ټ لنين ژوند كې واړي له . فعالي  مطيط وايد اجتامعي وي

 حيثي  لارييا پان   «ېړ د »د هغې دا  ،يي  ول رسه مرسته ك  

او ناه  ل کېاږيد لط غ ښتنې په مقاوله پله کې اېښا  د تس چې

ق اعاد  ،د همدې ټ لنين ژوندانه په وجه. پرېږدي چې درنه يش

 رو رسه د وهاړو اړيکاي او د هغ  پر اساس له ن ېږيرامنځته ک

 .ټاکل کېږي

 لنينې غ ښااتنې او دغااه ټااوااه پااه نظاار  (ل يااان )زماا ږ  

د  خا  د اجوار او فشاار حيثيا  ولاري نکي ق اعد،و مطدودو 

داساې ځکه چاې دا لاه په سرته  داسې نه ښکاري؛   ماش مان

ه ق اعاد پا دا. وي تاه ناا اشاناهغ ى  چې ېږيک ځایه نه وض 

 معلامنه نف ذ او مقرراتا  څخاهړ  مکافات او مجازات  پ رې ت

ونکي ق اعادو تاه د ظلام و ماش م دغه مطدودن  . ډېر لرې دي

. ولکې د ي ې طويعي ولنې په ت اه يې مناي ي؛په سرتاه نه ا ر 

د ډلاه ييان ژوناد د ځان نه دې  چې غ اړي دا ولنه له ماش مان 

 .ته چمت  کړي يغ ښتن  پر اساس ج ړجاړ 

څېارې رسه الره  هن ته له اشاناد هغ ى ذق اعد  وه دا ځل 

کله چې قان   او اخالقاي . د وچ  کلک  امرون  په وڼه ک ي نه

اړتياو رسه پي ند يش او انسا  د هغ ى ق اعد د انسا  له وېړني  

ړي د وجا د دغه ق اعد د سا ن  کړى وي له زده ک ل  رسه ژوند

غ ټاه ياې د سل ک له و دې او تنساتې رسه  ي ه ورخه هرځي او
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 د روزناې داو  جا تېږي مطيط ښاېگڼه دې ډولدلته د  .ېږيک

 .ى شا دال مطيط رسه يې ت پري په ښه ت هاه لياپخ اين ميت د له 

 مثالً په ښ ونځي  کې د ،مطين ن  کې وپه روزنين زم ږ د ټ لنې 

تار نا رو مخکاې دې هغه  چې شاهرد د غ ره وا  معيار دا دى

 ي اومخ ته ځه تر اخري وريد  سيا رقاو  او نیتجه دا چې. وي

تر ن رو لږ استعداد لري،  چې دغه مطيط د هغ  شاهردان  لپاره

چې واياد  حال دا. د نه منل  هرځي له زهرو ډک او تقريواً عمالً 

د سااړي د ساال ک مطاا ر د هغااې وړې ډلااې پااه هټااه د تاا از  

هر څ ک واياد . دى دى هم په كې شامل چې رامنځته ک ل وي

 ه سم وكاارويټ  او غ ښتن  رس د دغې ډلې له هخپله ټ له هڅه 

والکال د . کړي خپله اټه ترې ځار یې وي، اړتيا چېرته چېاو 

په هغه کې فاردي هټاه او غارور لاه  چې په څېر ف ټوال د ل وې

وه خربه په دې کاې دلته . ا  دىعم مي هټې او غرور رسه ي  ش

 ولکاې هار ؛وريااىل يش شخصااً واياد هر سړى دې  چې نه وي

  لياقاهر څ ك وه د خپال . ې ورى غ اړيڅ ک وه د خپلې ډل

؛ ن ر د تسلط غريانه ناه يعنې. خدم  وکړي او وړتيا پر اساس

ولاه د مخکاې  ي  تروه ن ر . ېږيک ولکې د ي وا  غرينه منرح

ولکې د همکارۍ او متقاولې مرستې خاربه پاه  کېدو خربه، نه؛

 .ويې منځ ک
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کاي په داسې رشاين  کې وه ماشا ما  او زمل چې ښکاره ده 

ي، له ي  ول رسه وه رخاه او کرکاه په ي  ول واندې ملنډې نه وه

ناه نه لري، دوى وه له ي  وال څخاه ناه وېرېاږي، يا  وال واه 

ه پا چاې ډېره طويعي ت هه وه هڅاه وکاړيولکې په  تطقريوي؛

م وهڼي او لاه پيدا کړي، ي  ول مطرت رسه خپل  منځ  کې تفاهم 

 ...يکړ ي  ول رسه مينه و 

کې د ځا  او ټ لنې تر منځ روغه ج ړه او يا په داسې نظام  

د حياايت  ،لهه په ټ لنې پ رې د ځا  تدريجي نښال  په ټ لينه ت  

د ووارين  چاې انسانا  لکاه ما م ناه دي. ودې وڼسټ ج ړوي

ولکې  ؛هامغسې يې ج ړ کړو ،څرنگه چې غ اړو فشار په اثر،

الت  واندې سموال غربه   ښيي او په هڼ  متاي ،دي دوى ژوندي

ما زو  رسه دغاه متاايالت واياد  چاې له دا دهاصالً مسئ. دي

ړو او د اړتياا يل ووريونه ج ړ کڅخه عا  او اصکړو، له هغ ى 

 .  ځپه ل ري و   sublimation  يې وايد دکې په ص رت 

                                                 
  sublimation  د اروايي سېسرتم يرو دفراعي مېكرانېز  دى چرې سرړى خپرل

ې او كولتور لره غوښرتنو وښتنې په داسې بڼه اړوي چې د ټولنغريزي او  بېعي غ

هغره وايري چرې انسران خپرل . فرويد هرن ته په همدې نرر ړوري. وي هرسه برابر 

برل مثرال دا دى چرې  sublimationد . شهواين متايل د هرن په بڼه وړاندې كوي

 ژباړن. جګړه مار سړى د سپورټ په وسېله خپل خشم سړوي
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 لن م ورکاړ  «ژوند»روزنې ته د  ،همدې مفو م ته په پام رسه

 .ش ى دى

 خا  وتاً ناڅرهندکې د روزونکي نقش نسپه دې ن ي نظام  

روزل د دلتاه کاه روزونکاى . تر پخا ا ظرياف او حسااس دى

کړي او ځا  ه كمکسان  د ژوندانه له ډول رسه موارزه  كېدونك 

شااهردا  واه ياې د  اکرثه ن  هغ ى ته د حريف په وڼه ونه ښيي

روزونکى وايد د لږ استعداد لرونکي . الرښ ونې مينه وال اويس

، خپال حقاارت منالد  ړاناې رسهپاه مې چې شاهردا  وپ ه ي

د روزونکي دغاه زېارى هام هټا ر او هام لاه . پخپله ل يي ده

لږ اساتعداد  :خل  شته رنګه دى؛ ځکه چې هرموروانۍ ډک 

واال، غښتيل، احمق، پڅ، چاو ، ارام، وې قراره، فعال او سايل 

ټ ل پاه  چې ايا ک الى ش  ن  ک ونکي، دا ټ ل په ټ لنه کې شته

پاه همادې دليال د . ناه چاې روزو؟  ښکاره دهرسه و  ي ه ميت د

د وهړو تر منځ فردي ت پريوناه پاه پاام  چې روزونکي دنده دا ده

له دې مفوا م رسه  چې ال هم داسې کسا  ډېر دي. کې ونييس

کا الى کاار  هارڅا ک  هر چې دوى ه ما  ک ي. نه دي اشنا

 کس ته جال پام ك ل هر. ې غ اړيوي چې په دې رشط خ  يش

د  «انادازې پار ونساټ»د ځانگړن  په پام کې ني ل، د ه او د هغ

وړتياا او  خپالد وايد  هر څ ك يعنې. منرح ک ي مسئلهروزنې 
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يش؛ ځکاه چاې ناه يا ازې د وهاړو د  وروزل ظرفي  په اندازه

ولکې د هغ ى د شخصاي  او سال ک  ؛فکري استعداد له نظره

ثالً ما. پر اساس هم وايد د روزنې په الرو چارو کې تغيري راولا 

پرتاه ، زغماالى يش هاو رټن انضواطځينې ماش ما  ډېر سخ  

دوى لکاه لښاته د وااد پار . له دې چې ورواندې ود اثر وکاړي

خ  ځينې ن ر وياا ويخاي د دې . نه ماتېږي خ  وړاندې کږېږي

د هغا ى د پېژنادل  لپااره  مسائلهم ږ دغاه  چې دي اپ ټهډلې 

 .منرح ک و

د . شاا  چلناد وکاړوشا  کا الى لاه ټ لا  رسه ي  ه م ږ ن 

د راتاه څاه  د وهړو د ود  په اړه هر چې حريانتيا خربه خ  دا ده

ه مثالً د دې لپاره چې د ي ه زملکي ماال کړوپاه نا. منل  وړ دي

. وي ټياټواياد ياې  د کاار مېان چې يش، ټ ل په دې واور دي

په پښ  کې يې تن   چې هېچا ته داسې و ټ نه نه ورپه پښ  ک و

خا  کلاه . پښه وخا ږويپر وخ  وه يې وي؛ ځکه چې د ت  

کېاږي، هېڅا ک  ل  خاربهمسائ عاطفيعقيل او د  غنوچې د م

چاې هره الره  د روزنې ،ه ما  ک ي څ ك هر. ک ياعرتاا نه 

 خا  واه  مناساوه وي د ټ لا  وهاړو لاه حاال رسه ،يغ ره کاړ 

 ،د خلک  په ناند. مناسوه نه وي وه د هېچا لپاره ښاييمتاسفانه 

منارح دي، د ارواياي  و ظااهري ځاانگړنېا څ مره چې وادين
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ها اکي د يا  چاا د اروا . نارحها مره ناه ده م مسئلهت پريون  

 .نې په اندازه خراب كار نه دىو غه د ود  د ځ رو د ه لځ رو 

ټا ل وهاړي پاه يا ه  چاې روزونکى وايد دا هڅه ونه کړي 

وتايل او د هغا ى پاه اړه كاې تله  ه ل په ي  ټ قالب کې وروزي،

دى که چېارې . د روزونکي وظيفه خ را نازکه ده .حکم وکړي

پاه . يشو ډېرې وې عادالتۍ واه ځناې  ن  الزم موارت ونه لري

لاه  چې ېږيکې هم تل همدا تېروتنه تکرار  ورځني ټ لنين ژوند

د ي ې اندازې کاار متاه  اوخېل  مختلف  استعدادون  څخه د ي 

 ؟ايا دا خ را ل يه وې عدالتي نه ده. کېږي

د مخنيا ي  د حقارت چې ږودې پايلې ته رسې خربو له دې 

ماشا مت ب او  يعناې لپاره وايد د وهاړو د ودې اساايس پړاونا 

سړى په دې پړاون  کاې  چې ښکاره ده. وکړو ژڼيت ب ته ډېر پام

ل مړى په ک رين چاپېريال کې او وروسته د اوږدې م دې لپاره د 

 پاه دغا  دواړو مطين نا . ېږيښ ونځي په مطيط کې روزل ک

د مخنيا ي لپااره  د حقاارت ن  ه دنده روزنه دهکې تر ټ ل  موم

روزونکى که م ر يا پالر وي، کاه . اول هام د روزونک  روزنه ده

ټا ل د ده  چې ېږيښ ونکى او يا د ک رنۍ رسپرس ، وايد وپ ه

روزونکى . په انسانان  کې وېالوېلې روحيې شته په شا  نه دي،

زملکاي د عمار پاه کچاه  يا ځا  د ماش م او چې وايد زده کړي
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په هغه کې د ي ه مشاور يا ملگري پاه حياث نفا ذ  وراور کړي،

د خپال تفااهم، پا هې، دى واياد . څېروکړي، نه د حريف په 

کس په نظر ل ى د روزل كېدوني موروانۍ او ښېگڼې پر اساس 

د هغاه پاه زړه  چې نه د هغې وېرې پر اساس ؛او ور ښکاره يش

 .کې يې وراچ لې ده

وهاړي  چې ه روزونکى هغه ارزښتناکه وېلگه دهه دې ت هپ 

 چاې انساا ه وره يې ويايي، نه هغه مساتود تق يه ک ي او مخ پ

روزناه واياد  د وهاړو. وي او خ اروي يېخل  سپک ي، تطقري 

 .له خ ارول  او رشم ل  رسه مله نه وي  یهېڅکله د هغ

 

 :چاره او درملنه د حقارت د غوټې. ب

 ځ رويو او هغه  ه يشرامنځت حقارت کله چې په سړي کې

 رشهلاه  هغاه د حقاارت چاېچاره يې څه ده؟ څه وايد وکړو ن  

 وژغ رو؟

د ځاا  وايا ،ڼه څرهناد يشکه په هره و اول دا چې حقارت 

دې کاې شا  . غاملغال ونه کاړو پرې ناهاره واچ و او پر ناروغ

هغا   رټناه د حقاارت د ځينا وه ځين  م اردو کې په  چې نشته

دا يا ازې  خ  د ځپل  وړ وي چې ېږيت  په وندول  کامياوتظاهرا

د ناروغۍ پر ريښ  واندې اثار  ،ښې له منځه وړيخد ناروغۍ ن

خل  ه ماا  کا ي د  چې د دې درملنې عيب دا دى. نه ک ي
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دی لکاه  داسې چې د هغه رنځ حال داغېدىل دى؛ ناروغ رنځ ر 

او   صااً د ماشا مان خصدغه کړناې . ېسکروټپه ایرو کې پټې 

 .زملک  ست ننې ال پسې سخت ي

، ملنډې ونه ېږيځ ر  له حقارته چې د پر هغ  کسان ن  واي 

دا خربه هم وايد هېاره . وه ، ويې نه رټ  او غاملغال پرې ونه کړو

ورخه د غربه   وڼاه  هوهړو د سل ک ډېر  د دې رنګه چې نه کړو

که چېارې . ېږيلري او په غري ارادي او الشع ري ت هه تررسه ک

د سال ک  ووه ا رو چاې ن  د دغ  کسان  سل ک په ځري وڅېړو

هغاه  اکارثه چاې ، ويا وه ما  دې تاه پاام يشويان يرنځ  هغ ى

د خپل سل ک په وجه راته د کرکې وړ ښکارېدل، تر  چې وهړي

واه ويا . دې وروسته وه وررسه مينه وکړو او له زړه وه يې خرب ش 

ن رو په څېر ياا د ډېرو  چې دوى ځکه ودمرغي دي چې پ هېږو

خ  د اريث ح ادث  ښکار ش ي دي او يا مطيناي پرېشااني  دې 

 .حال ته رس   دي

او  ورټا  دونکي کساا ېځ ر  له حقارته چې د دې پر ځاى 

مومه دا . وايد ويې هڅ و او ډاډ ورکړو ،وررسه ناسم چلند وکړو

سته په دوى کې پر ځا  ه وسايل  په مر وايد د ټ ل  ممکن چې ده

 .ورکاړى دى دوى دغه واور له الساهچې دا کړو؛ ځكه پيواور 

 .يشسم  الرې وروسته وه دوى د پرمخت  او کامياوۍ پر
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ي  وړوکى اساتعداد  ،وي څ مره خ ار قسمته انسا  که هر 

پاه  اسااساساتعداد پار  م ږ وايد د همدې. لريوه خامخا خ  

ښ ونکي او روزونکي وايد . هغه کې پر ځا  واور راژوندى کړو

پاه وهاړي کاې دغاه  چاې وكاارويدې الره  رټ ل هرن پا خپل

سپرغۍ پيدا او لاه هغاې څخاه د ده د ښاېگڼې پاه هټاه کاار 

 .واخيل

د مېناادو، پلروناا  او  چااې د دې کتاااب ليکاا ال ت انېاادىل 

لاه احساساه  ته خپل ځينې ناروغا  د حقاارتښ ونک  په مرس

يا  : مثالً. وژغ ري او د هغ ى په حال  کې پام ړ ودل   راو 

ي ه نسوتاً ژور احساس له امله يې پاه  د د حقارت چې زملکى و

تطصييل چاپېريال کې په تدريجي ت هه د ه ښه ت ب الره ني لې 

د يا ې ژورې مناالعې پار . هغه له هرڅه په تېښاته کاې و. وه

په ټا لگي کاې دې  چې الرښ ونه وش ه د ده ښ ونك  ته اساس

ه دې په کې کاار ده او لډلې ج ړې يش ( مناييش)ننداره يينې 

ساته د نا رو هغا  و هغه ژر د خپلاې ډلاې او ور . يشواخيستل 

د هغاه پاه  ىوار  په دې م رد کې. الس کې وني ن ښ  په خپل 

حالا  ياې اساسااً  ارواياي چې ذهن کې داسې انعکاس وم ند

                                                 
  پېژنم چې په ښوونځي كې به چندان اليقه نه وو خرو پوهنترون  وه داسې كسان

. ته چې والړل بېطي بدل شول او هر يوه په خپل مسل  كرې ښره پرمطترګ وكرړ

 ژباړن. ړومان كو  وموږ ښوونكو به د دوى استعدادونه نه وو كشف كړي
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 حساابتکړه شاهردان  کې  پهد کال په پاى کې  دى .ودل کړور 

 .خالص ش له رنځه  ت هه د حقارتپه دې  .ش 

نااه وي،  ناااروغي  ريښااد ژورو ي او دامياا اغلواااً  حقااارت 

پاه الس پاه ( پالر، ښ ونکى ياا اشانا)ولکې ي ازې د ي ه خپل 

 لپاه دې حالا  کاې د مطايط وادل  . سړي کې ملس ل کېاږي

ياا د  للکه لاه کا رنۍ چاپېريالاه لارې کېاد. وريښي رضوري

روني لاحقاارت د وه له دې ودالنه رسه . لتطصييل مطيط ودل  

  .يش پ رته ښه سړي حال تر تص ر

ځ ا  او کام عماره نسال  چې په هر حال مومه خربه دا ده 

 مينه  هغه تا ده زانگا  ده. او مينې رسه مخ يش ۍدوستوايد له 

انساا  د خپال عمار لا مړين کل ناه  ،طويع  غ ښتي دي چې

کرشا  د مرشان  په مقاول کې ځان نه کمانوري . پکې تېر کړي

 .ىد «پانا »احساس طويعي  دې کمنورۍ د ل د مينه ک. اڼي

ياې  ه مخ کاېد سيالب پ د حقارت چې هغه ل ى وند دى مينه

مخص صااً  چې د دې لپاره خلق ش ى دىهر وهړى . ى ش ال تړ 

مينه . دى هم مينه وکړياو  مينه ويشوررسه  مت ب کې په ماش

ميناه کا ل . ک ل له ټ لنين نظره د ځا  د م ج دي  تثويت ل دي

ځاا   يعناېد ځا  لپاره د ن رو په منځ کې ځاى م ندنه،  ېيعن

د ماش مان  او زملک  په اړه دا تص ر کا الى . لپه ول پ رې نښل  
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دوى لاه  چې د هغ ى لپاره مينه ک ل ي ازينۍ وسيله ده چې ش 

ي   چې ؛ ځکه چې د هغ  دوو کسان  تر منځل يان  رسه وراوروي

. په منځ کاې ناه وي مسئله د ل ي ا  او وروا  ،پر ول هرا  دي

ول تار ځاا   چې حتى ورعکس له دې دوو ل ري  هر ي  غ اړي

د رخاې اور وژين او  چاې دا د ميناې معجانه ده. کاړيمخكې 

رغۍ په جن  کاې د ول د نېکم چې سړى داسې مقام ته رس ي

واخيل لکه نېکمرغاي چاې د ځنې داسې خ ند  چکر ووهي او

 .ده خپله وي

ه ويا د هغه د ک چني ا  پر مواال ميناه له انسا  رسه په تېر  

نداناه پاه هغه له ځاناه وشاړو او د ژو  چې دا مانا لري ،نه ک ل

 ېشاېو کاې د يا ېه پاچاې داسې دوزخ  دوزخ کې يې واچ و،

هاره شاېوه د انسا  هلته ځکه چې  ؛نکي ويو ل هم ځ رو تېرو 

 .له شکنجې رسه مخ وي حقارت

 ن  ت رى مينه ده نې د الفوې ل مړىدا چې د روزنې او درمل 

 هغاه واه له يا ه نااروغ رسه، رسه لاه دې چاې چې د دې لپاره

وايد هغه درک کړو او  ، ای شعيو نه او تېروتنې لري، مينه وکړ 

 . پېژن و هغه د تفاهم د رامنځته ک ل  لپارهوايد 

 د دې ن رو کرښ  م خه د تطا   ميکاانينم ن  پېژندناه ده 

ل ري لفرد ادلر له ځانگړي لياد تر ډېره په نظري ت هه او د ا چې
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کاې ه نظريې څرنگ اىل پا  psychogenic»اروازېږي »د ي ې 

 .ىد ىويا  ش  

                                                 
  psychogenic  هغو ښكارندو ته ويل كېاي چې كو  فېرزي  يرا بردين المرل

له پطوا څطه د اعصابو ناروغۍ په دوو ېلو وېشل شوې . وي موندل شوى ورته نه

چرې بردين المرل يرې جروت و، عصربي  نراروغېو ترههغو  .  عصبي او عقيل: دي

 نه و معلو ، عقيل ناروغۍ ويل شويناروغۍ او هغو ته چې واضح بدين علت يې 

برقري  مثالً مريړي ځكه عصبي ناروغي بلل كېاي چې علت يې د ماغزو پره. وو

سېستم كې ړډوېي ده او شېزوفري  ته ځكه د عقيل ناروغۍ نرو  وركرړ شروى و 

خرو اوس د اكررثو عقريل نراروغېو بردين . چې بدين علت ورته نه و موندل شروى

هغه ښركارندې دي چرې  psychogenicپه دې حساب . عوامل كشف شوي دي

ښركارندې موږ يې فېزي  المل نه دى كشف كړي، دا خربه سمه نه ده چې دغره 

 ژباړن. به بدين علت نه لري
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 دويم څپرکى

 حقارتاو  (superiority) د بروايل. ۵

 د ادلر نرريه په اړه

الفرد ادلار پاه اول رس کاې د فروياد  چې مخکې م  وويل

د له جنمي وروسته يې د فروي خ  همکار، هم نظر او هم واوره و

ل کاړ او خپلاه څخه ځا  وېا (psychoanalysis)نې څېړ اروا

 .ه کړهرامنځتځانگړې نظريه يې 

هغه څه چې م ږ يې له ځاناه رسه ناړۍ تاه »د ادلر په نظر 

څاه په هغه وانادې  چې ډېر اهمي  نه لري، مومه دا ده ،راوړو

انساا  ياې  چې دا هغه م خه ده «ک و او پر ک مه الر يې کاروو

د ساال ک  د انساا . ياا ناشااع ري ت هاه تعقيواا ي ري پاه شااع

د هغه ټ لين متايال ښاکاره  چې ېږيي ازې هله څرهند جنييات

 .يش

 چې هر ژوندي سارى د ژوندانه داسې سليقه او سو  لري

 رساېدلتاه ( superiority)واروا تف ق يا لږ يا ډېر م خه يې 

د . اسايس احساس پ رې تړىل وي په دغه هدف د حقارت .يو 

وهړي کامياوۍ او ماتې او د هغه د تعادل ښه او ود د ژونداناه د 

دې سو  په ت افق يا نه ت افق پ رې تړ  دي او وررسه د فارد او 

 .ټ لنې تر منځ د شته مننقي او حاکم  ق اعدو تاو  هم دي
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ه پااام رسه، د ادلاار د د ارواپاا هنې اسااايس مفاااهيم  تااه پاا

ډين پااه دې ت هااه کت ريناا  لنااو د( psychogenic) اروازېااږي

  .ى ش ويان ال 

احساساه  د نات انۍ او د حقارت لاه (ego) ایګ د هر چا 

 .رسچينه اخيل او پراختيا م مي

                                                 
  د فرويررد لرره نرررره د انسرران اروايرري سرراومان درې برخررې لررري :.id, ego, 

superego دغه درېواړه اصطالحات التېنري دي .id هغره يرا دى» يعنرې» ،ego 

الشرعوري ماهېرت لرري او د انسران  ایرډ. «بر وه»يعنې  superegoاو  «وه»يعنې 

. يزې انسان ته له پطوانو نسلونو په مرياث پاتې كېرايغر. غريزي چارې رانغاړي

په بل يش پسې نه ړرځي يرواوې د  ایډ. لوږه، تنده او شهوت د غريزې مثالونه دي

ونكو څېزونو څطره و دا د خوند په لټه كې وي او له درد. غريزو ارضا كول غواړي

ا  كرې د غريزي غوښتنو د ارضا كولو لپراره بهررن نرړز پره پر ایګو. تېښته كوي

مسراعد وو، نرو ارضرا كروي بره يرې او كره نره وو، دغره  رشايط ورتهكه . نېيس

 نرررهنسان غوښرتنو تره د اخالقرو لره بېا د ا سوپر ایګو. غوښتنې به پر شا متبوي

كه يې غوښتنې په اخالقي لحاظ مناسبې وې نو د پوره كولو اجاوه به يرې . ړوري

القو له نرره سپ  كار وي، نرو وركوي او كه انسان داسې يو كار وكړي چې د اخ

superego د  ایګرو. به په سړي كه د رش  او خجالت احسراس پېردا كرويid  ،

superego اسرتاد اسرد  . او د بهرنۍ نړز د واقعېتونرو ترر مرنن انرډول سراي

نفرس،  idده، . غضنفر په يوه مقاله كې دغه اصطالحات خرورا اسرانه كرړي دي

ego  عقل اوsuperego نفس هر څه غواړي په حالل و حررا.   دىوجدان بل  

يا عقل بېا دې ته ړوري چې ايا دغره كرار  ایګو. او په ښه و بد پسې يې نه ړرځي

يا وجدان دې ته پا  كروي چرې دغره  superegoوما په ړټه دى كه په تاوان خو 

سراده مثرال يرې دا . كار ته ټولنه، مذهب، قانون او اخالق په كومه سدړه ړروري
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د وهړي په اروايي وض  کې د انفعااالت  ودل ن ناه وېالوېال 

د ژوندانه له پيله د هغه په وجا د  چې احساسات رامنځته ک ي

رجاې پاه دې م ږ د دې احساسات  مختلفاې د. کې ځاى نييس

 :جمله کې ويان و

زه  نا  نه شم وادل الى ایګ  خپل زه. شته يم ن  ځ رېږمزه »

 «.يم حقري

 او په ماش مت ب کاې د د حقارت احساس د واقعي نات انۍ

د ودې پاه ويا  .ېږيپیدا کاجواراً په ذهن کې  وجهتجروې په  نه

كه سړى واقعي ودين يا اروايي نيمګړتيا ولاري ياا لاه  ،ووري کې

 نا   رو رسه د اړيك  په تامين ل  كې لاه سات ننو رسه ماخ يشن

 .يش يش او غ ټه وه ځنې ج ړه پياوړى الحقارت وه يې 

داساې هام . احساسات نسوي ديټ ل په حقيق  کې دغه 

احساس په ساړي  ن  م اردو کې د وروا په ځي چې كېداى يش

پاه رسچيناې  حقاارتد  حال  رامنځته کړي او اکرارۍکې د ن

                                                                             
ته پېسې نه لرې چرې ېوېز واخلرې خرو  .فس وږى دى، ېوېز غواړيدى چې ن

عقل درته وايي كه پره غرال  بانردې ړرري شرې نرو . نفس درته وايي چې غال وكړه

وجدان هم درته وايي غال مه كوه ځكه چې د بل د حق . بندي به شې، مه يې كوه

ن  كوي دلته وينو چې عقل او وجدان دواړه سړى له غال م. خوړل ښه كار نه دى

د بند له ېاره نه پرېادي چې غرال وكرړې دې عقل . يو نه دى ونهد دواړو هدف خو

او كه داسې امكان برابر وي چې په اسانۍ رسه غال وكړې او ړري نره شرې نرو بېرا 

 ژباړن. خو وجدان په هر حالت كې د غال اجاوه نه دركوي. دې نه من  كوي
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پاه هغاه وانادې ساړى  چې مثالً داسې ي ه ځانگړتيا. ودل يش

ټ لنه وه . نه منيې يوه ه ټ لن خ  خپل ځا  ته ممتاز ښکاره يش

دلتاه واياد د ماشا م د هغاې . يريت ب واڼوې ال  دغه ځانگړتيا

پاه اړه ياې  د توعي  پالنې او کانفارمينم چې اړتيا يادونه وکړو

اياد دى د نا رو پاه و چې له ماش م رسه دغه اندېښنه وي. لري

  .څېر اويس

 «ل ېااااد حقري »د  لااااه ناااا رو رسه د ځااااا  پرتلنااااه

(inferiorization )پاه دې ما رد کاې  مسئله. وله رسچينه ده

ياې  او پاه اساانۍ رسه يستايڅرهند ورواىل  خل : هم نسوي ده

ساړى  كاه وارواىل دوماره زياات ناه وي اووارعکس  خا  مني

 نا  دىناژدې  تاهل د ځين  اړخ ن  له پل ه واحساس کړي چې 

ن ر مشتقات  حقارتاو د  وه په هغه کې د موارزېواىل ور  اسېد

 (ژباړن. د څرړند بروايل په لټه كېايبه دى ). رامنځته ك ي

ي  م جا د ياې د  چې هغه پرتلنه چې دلته وايد يادونه وکړو

ځا  په هټه يا تاوا  تررسه ک ي، په هم مواله ت هه هام د ده لاه 

 .ېږيڅخه راټ ک pulsionه انفعا   ذهنه او هم د ده ل

                                                 
    کانفرامیزConformism  سړى هڅه كوي د نورو غوندې هغه پروسه ده چې

سړى د خپلې ټولنې د باورونو، اقدارو او قوانېنو په منلو او خپلولو رسه ځان . يش

 ژباړن. د ټولنې د نورو غړو په څېر جوړوي



 

 

75 

 ،ل مړين تااثرات فعاال ي چې کې هر المل حال په داسې 

 سړى دې ته هڅ ي ،لکه د تجروې نيمگړتيا او د ذهن کمنورتيا

دغاه . تله کاړيځا  د ذهن او عمل له نظره له ن رو رسه پر  چې

 نااککې اغېن ك ل  د ل مړين احساس په تق يه  پرتلنه د حقارت

 .رول ل و ي

وهااړي د ساال ک د   د چااې ى شاا پااه دې ت هااه ويااال 

psychogenesis ونسااټ د خ نااديت ب (security)  اسااايس

يا شاع ر لاه  ايګ د  ن  يشه که چېرې دغه اړتيا پ ره ن. اړتيا ده

احساس راپيدا  د نات انۍ او وروسته د حقارتراټ کيدو رسه سم 

 .ېږيک
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 او د ژوندانه سبک  حقارت. ٦          

( مشتقات )د خپل کيفي  د درجې او هغ  وېلښت ن   حقارت

له هغې څخه د تجروې له الرې الس ته راځي، د  چې پر اساس

 .شه ټاکيقسړي د ژوندانه ن

په دې چ کاټ کې ک الى ش  درې اسايس ميکانينم ناه او 

دغااه درې . وروسااته د ژوندانااه درې سااوک نه پااه ه تااه کااړو

 : ميکانينم نه دا دي

 ويعي جربا  ميکانينمد ط _         

 د تېښتې او ناکامۍ ميکانينم _          

 د خيا  جربا  ميکانينم_           

 

 اساايس طويعي جاربا  د  : بېعي يا نارمل جربان. ١         

د اروايي مط رونا  واقعاي  اووي ل ژيکي پروسې پر ونسټ والړ 

 :ک الى ش  هدغه ښکارنده  په دې ت هه ت جي. ى دىټاک نک

 دې ته اړ وايس د ځا  ساتنې غرينه د ودين نيمگړتيا لروني

 .ځا  له ن رو رسه سيال کړي چې
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دې  ،ادلر د هڼ  ودين نيمگړتياوو په اړه تر څېړناې وروساته

يساتم په ټ لينه ت هه د مرکاني اعصااو  س چې پايلې ته رسېدىل

 .مل وي وده يين او يا سل کي جربا  رسه هم له

غانو شاديد د غلواې لپااره د م قارتپر ح چې ادلر دا مني

لاه دې څخاه دا . ته اړتيا شاته «ماغنه يين جربا »فعالي  او يا 

نيمگړى غړى په سړي کې ي  پاراخ ارواياي  چې راوايسنتيجه 

په دې ت هه د سړي نيمگړى غاړى واه . ج ړښ  رامنځته ک ي

ا  تر هغه هم زياته چې په خپل  ،تر هر وخ  زياته وړتيا وښيي

 . ى يشحال  کې يې ښييال  (conformation)قي خ را تناو

ک الى  ،په هاضمه سيستم کې نيمگړتيامثالً ادلر په نظر  د

اا   چاې ارواياي ظرفيا  رامنځتاه کاړيل ى ااډ  خ را يش

د  کې د هاضمېدې مجم عي ظرفي  په  خ  سيستم نه فعال ي

ځکاه  ؛ونا پر ن رو هغ  مقدم دىمخاروايي  سيستم د نيمګړتيا

پاه همادې وجاه نا رې  .لتاه دىغهام  د پيل ټىك چې د جربا

ې ما رد كاې په د. ېږياروايي غ ټې د هغې خ ا ته راڅك ل ك

ځاانگړى  ،لريتړاو  هاضمې يا له خ ړو رسه له چې هر ىشوه 

كاې د تغا يې  ان پاه داساې كسا. ولري عكاسيا ان «ارزښ »

په دې ت هاه واه پاه ساړي كاې د . غرينه  تر هر څه وړاندې ده

« مالپاالنې»ياا  «خېټپاالنې»ينه او يا د هغې پاايلې د  يې غرتغ
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واه په وڼه ل مړيت ب ولاري او پاه ارواياي زميناه كاې  (حرص)

 .پايلې ولري په څېر د ساتنې خپل م قفد ممكن 

جربا  ميكانينم نه د هر غړي لپاره په همادې وڼاه كاار  د

، پاه هد وېلگې پاه ت هاه وړانادې شا   چې دغه پروسه ن  ي  ك

 چاې واندې ختمېږي پر استقرار «اروايي مط رون »سړي كې د 

اروايااي »دغااه . و  ويتااازياتااه غااړو  «نيمگااړو»د ياا  يااا څاا  

د سړي په ارواپ هناه كاې څرهنادېږي او د هغاه پاه  «مط رونه

په هر څه كې  او انتخابپه  او مسل  او خيال، د كسبخ ب 

 .ېږيره كښکارا

ورياىل  چې پر ست ننو گړى غړى منظم مترين نه ك ي اونيم

لار اد. ېاږيه جربانش ، دغه فعالي  يې له خ ند او خ ښاۍ رس 

پا ره تاړ  دي او  هپا ر رسه ه ي  وال لود  او اروا  چې واور لري

چا  »دې چې ي ه خيا  نيمگړتيا لكاه  ا  تر ،وېلېدا يې نشته

م په جربا  الس پ رې ك ي، يا د رسو ويښتان  لرل ه «ور اليس

 .يمگړتيا نه دهچې دا ك مه واقعي ن حال دا

                                                 
   عصبي رړونه چې له مغزو راوځي او په ټول بدن كې خپرېاي په يوه ځاى كرې

ه د بدن ښي  رف ته ځري او رسه تېر بېر كېاي يانې د مغزو د چپې نېم كرې رړون

د مغرزو ( ۵۹%)په اكرثو انسانانو كرې . د ښۍ نېم كرې رړونه د بدن چب  رف ته

په همدې وجه اكرث وړړي عمرده كارونره پره خپرل ښري  .ې دهچپه نېم كره برالس

په ځېنو كسانو كې خربه رسچپه وي، د دوى د مغزو ښرۍ نرېم. الس باندې كوي
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 .د ودلېږيالرښ  په سړي د ټ ل  كړن  د اروايي مط رونه 

ياا  «ي کېادوقنو»حقارت د ي ه متناسب جربا  او د واقعي 

polarization د اروازېږيا چې د رامنځته كېدو سوب هرځي  

 واه  همدارنگه خيا  حقارت او هغه حقاارت. و  ديقان ن ن  تا

 ،ر رامنځتااه كېااږيد ناا رو د ساال ك او عقياادې پااه اثاا چااې

   .تظاهرات ولري همدارن 

څنگه چې  ،ادلر او د هغه پلي ين وه چې خ  داسې ښكاري

 حقاارت.  ن  ټينگار نه وي كاړىپر دوو اسايس رشط ،الزمه وه

امنځتاه داسې جربا  ر  چې كه واقعي وي كه خيا  د دې لپاره

دغا   نا  ق پار الره سايخ كاړيانسا  د الښاه تنااو چې كړي

 :اړتيا لري رشط ن  ته

 compensable «ونىكېدجربان»وايد  ل مړى دا چې حقارت

وايد  حقارتپه وله وينا . ىله ټاكيل وريده نه وي اوښت يعنېوي 

 .نه د واقعي خنډ په وڼه ؛ني اغني په وڼه ويو د هڅ  

                                                                             
د دوى چپ الس غښت  وي او اكرث كارونره بره كره پر چپې هغې برالسې وي نو 

ځېنرې مېنردې پلرونره خپرل چرپ اليس ماشرومان . په چرپ الس بانردې كروي

دا . مجبوروي چې مثالً لېكل په ښي الس باندې وكرړي خرو دا كرار سرم نره دى

د نرړز ېېررې وتلرې څېررې لكره مهامترا ړانردي، چراريل . كومه نېمګړتېا نره ده

ا ځېنې ولسمرشان لكه كېنېدي، مرش بوش او اوبامرا چاپلني، انشتني او د امريك

 ژباړن. هم چپ اليس دي
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دويم دا چې ساړى د واد  او اروا لاه پلا ه، لاه  هغاه څاه 

لري، وايد داسې  ونهرسه نېغ په نېغه را له حقارت چې ورهاخ ا

 .اى يشد جربا  هلې ځلې سموال كړ  چې رسچينې ولري

 چې نارمل جربا  له خپل  ټ ل  پايل  رسه ټاكيل وريدونه لري

 .درجې او د سړي د مقدورات  تاو  ديد  حقارتدغه وريدونه د 

 

او د  «لاه واقعيا  څخاه تېښاته» :تېښته او نهېيل. ۲ 

ارمل جاربا  ناشا ىن وي او ن چې فعالېږينويلۍ ميكانينم هله 

په دې حال  كې سړى ځا  نات انۍ . وي تړلې یې پر مخ الره يا

احسااس كا ي  ته سپارې، پر ځا  واندې ش  كا ي،او ماتې 

همدا دى چې لاه پرلاه پساې  ،يي او جرات يې كم دانرژ  چې

په داسې ما اردو كاې د ژونداناه طارز لاه . ېږيمات  رسه مخ ك

ت هه لاه هار  (الشع ري) ه ناخربهلي  څخه د تېښتې او پو مس  

جن تطا ل دغه غم. ډول هڅې څخه د ډډه ك ل  پر ونا والړ وي

تنگا ي او هغاه ور  ن  حا زه تد وهړي د خالق  فعالي كرار كرار

لاه رنا  رنا  متقااول   چاې ني حال  ته رس يو داسې دردو 

 .ويغربه ن ن  رسه مل 
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پاه ځينا   :جرربان( اشرتقاقي)خېايل يرا بېلښرتي . ۳ 

يش،  هاو تېښته پر سړي وار  نوييل چې اردو كې د دې پر ځاىم  

پاه  چې يا خ  سړى د خيا  جربا  الره نييس او يا هغه صفت نه

او وې ارزښته هڼي او ياا  حقرين رو كې شته او په ده كې نشته، 

 م دې ېي  د  چې يمخه ك    ته داسې خ ندونوه پرته له ځنډه 

 .وايسو ست ننو فكر د يې له ذهنه وه لپاره 

قاوال مطدوديت ناه سړي واندې مت پر ،اوسېدلپه ټ لنه كې 

د سړي د ل يي غ ښاتنې وېړناۍ ما خې پكاې ترالساه  لگ ي،

لاه  .كېږي او سړى له ن رو رسه همكارۍ او مرستې ته اړ وايس

پاه وه  سړى چې د اوسېدو ي ازينۍ وڼه ده ولې خ ا دا ډول ژوند

انۍ د دردون  تار او نات   حقارتپه دې ت هه د . ويكې خ ندي 

ل ش ى دى او هغه له ټا لنينې ډلاې رسه د مرهم هم ايښ  څن  

  . په وشپړه ت هه پي ست   دى

پاه هار روغ له ډلې رسه پي ست   ياا ت حياد ر په نظر د ادل

دا . له غرينې څخاه رسچيناه اخايل «ټ لنين ژوند»د ونيادم كې 

ه مينه وكړي، ن ر ومني او له نا رو رس  چې غرينه سړى اړ وايس

 physiogenicكلااه كلااه دغااه غرياانه د . مرسااته وكااړي

المل ن  او يا د سړي د ل مړني  تجرو  پر اسااس يا   «ودننېږي»

سړى اړ وايس  ،غښتلې ويدا غرينه هله چې . څه غښتلې وي

لاه ټا لنې رسه پاه ي ځااى كېادو كاې  «خ نديت ب»چې خپل 
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پاه خپلاه  په داسې رشاين  كې وه سړى هر هغاه څاه. ير   او 

او تكلف په ډول لاه ټ لنه يې د اخالقي النام  چې ه ومنيخ ښ

 .هغه څخه غ اړي

ټا لنين ج ړجااړى لاه  ،كله چاې دا غريانه كمانورې وي

د دې لپاااره چااې هغااه سااړى دلتااه . ساات ننې رسه مااخ كېااږي

ځينا  هڅا  تاه  ؛ومني ،چې ټ لنه ورواندې تطميل يتكاليف 

ژوناد تاه  ټا لنين ن  وي كمېدوكه دغه هڅې مخ په . اړتيا لري

 يماتې رسه مخ كېږ لهوه ولكې سړى ي، ېږپراخنه يې وه  متایل

 .يېږك ق يپه كې وه  حقارت او

، لاه ځينا  وړه یا ا ډله ل يه ويكه د ټ لنينې ډلې ته نن تل،

 دې ست ننومفو م د  «خ نديت ب»د ادلر د  .ست ننو رسه مل وي

 .شننه اسان ي

، واياد دا د دې لپاره چاې ساړى د ځاا  پاه وااب ډاډه يش

كاا رنۍ، ټاا لګى، ښاا ونځى، )د ډلااې  چااې مطساا س كااړي

له خ ا پرته له ك م قياد او ( ټ لنينې، حرفه يي، او سيايس ډلې

 .رشطه منل ش ى دى

يا نااجتامعي  حقريډله  چې همدومره چې دا مطس س يش

كس له ځانه شړي او وې ارزښ  ياې اڼاي، پاه ساړي كاې د 

 «ناخ ناديت ب»دلته  .احساس غښتو كېږي حقارتنات انۍ او 
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وي او په سړي كې له ټ لنې رسه د پي ست   او د ارزښا   شديد

په  ،كه سړى نارمل وي خ  م ندنې شديده اړتيا رامنځته كېږي

ليت نه او خپلې دندې په وشپړه ت ااه و دې حال  كې خپل مس  

پاه . د رسته رس ل  لپاره ج تې هلې ځلې كا ي ىمني او د هغ  

 هاو هل  ځل  پاه مرساته ځاا  پااع  دې ت اه سړى د خپل اط

دندې پاه ټاكلې د خپلې   وايد تر ي ه وريده ن  انسا. مني هټ لن

رسه  دغاه  ل اخيسات تررسه ك ل  او له همكارۍ څخه په خ ند

له ولې خ ا همكاري پاه يا ازې رس د . ودين تناوق ترالسه كړي

وجاه  په همادې. وي نه تياج د پ ره ك ل  لپاره وسل يېنې د اح

لاه واقعيا  څخاه د »او  «مضااعف جاربا »ساړي كاې د  په

 دغاه غربا ن ناه د ساړي غربا ن نه راورساېره كېاږي، «تېښتې

د اټ رو هڅ  په مرساته دلته هغه وايد . صفات وې ارزښته ك ي

د ډېرېدوني احساس پار وړانادې مواارزه وكاړي او  حقارتد 

 .خپل ل مړين م قعي  ته ورست   يش

غا اړي د  چاې ر وړانادېد هغاه كاس پا كا الى شا  ن 

نې ي، د ټ لونښل  مرسته ځا  له ټ لنې رسه  مطدودو وسايل  په

په دې ت اه هغاه لا مړنۍ . درك كړو د غړو د سل ك اهمي  ښه

سړى يې له ن رو رسه له اړيك  څخه ترالسه كا ي،  چې تجروې

. پرېكندې دي او له دې نظاره د روزناې نقاش خا را موام دى

او ځينې تېروتنې په مانظم ډول  ځكه چې د روزنې ځينې كړنې
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له خ نادون  او د همكاارۍ لاه  وي او هغه د ژوندحقري ماش م 

د  چاې كا الى يش مسائلهدا . دندې څخه واې ورخاې كا ي

له سات ننې رسه  نښلېدلپاره له ټ لنې رسه د فرد اوږدې م دې ل

 .مخ كړي

روزوني هم د وناي . په هره ت اه روزنه تل ست ننمن كار دى

يې پاه  حقارت خپل چې حيث دا دع ا نه يش ك الىادمان  په 

اوږدو كې له  دا ځكه چې د عمر په. وشپړه ت اه شنډ كړى دى

نا  دا تصا ر . يا  تقريواي كاار دى ،همګام كېادل ټ لنې رسه

په ل يان  كاې هام لاه ټا لنې رسه پي سات   پاه  چې ك الى ش 

 . وشپړه ت اه نه تررسه كېږي

 تل د ن رو له خ ا منال واقعي ورواىل چې م ږ مخكې وليدل

په داسې حال كې چې مصن عي وارواىل او د وااړو تار  ؛كېږي

سارتاې  چاې   ختمېږيحقريولمنځ ك چني ت پريونه په ي  ډول 

غربا ن ناا  منواا   اجتامعيدا د نااا  ه يش پټېااداى،ورواناادې ناا

 مناوق  نه وي م ندىل ماش م له ل يه رسه له ټ لنې رسه. ارځي

 غاههغاه هام د چې  ى رسه مخ يشي ه لله داسې كه ماش م  ن 

وي،  تهاو له دې نظره ماش م ته ور  وي حاصل کړینه مناوق  

له خپال  خ  حقارت احساس يله دې مقايسې څخه  ماش م ن 

عكس څا مره چاې د دغاه ور . پټ ينه سرتاې چندانې حقارته 
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ل ى كس ورواىل ورسېر  وي او د هغاه د شخصاي  پار واقعاي 

خپال  دواه هامغا مره نا  وي، ناه والړ  تعادل او واقعي صفات 

  ٭.كلكه دفاع ك ي وروا 

                                                 
په كابل  بي پوهنتون كې وموږ ځېنرو اسرتادانو لره محصرالنو رسه ېېرر نراوړه   ٭

 كره»: ره منره نه وركولره، ويرل بره يرېځېنو به يې هېڅكله چا ته پو . چلند كاوه

لبره دا ده چرې هغره جا « ؟و ې وركړ  نو ځان تره بره څرو وركرمحصل ته سل منر 

هغره اسرتادان . استادان چې واقعاً پوه وو، له محصالنو رسه به يې سلو  هم ښه و

به چې د پروهې پره لحراظ لره محصرالنو چنردان فررق نره درلرود، د اسرتبداد او 

موږ بېا له ځانه د يوه مرض نو  جوړ . ېيكتاتورز په وور به يې خپل برواىل ثابتاوه

 PDS (personality deficiencyاسرتادان پره  كړى و، موږ به ويل چې دغره

syndrome) ژباړن. يا د شطصېت د فقدان په ناروغۍ اخته دي 
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 :او پرله پسې واىل اند حقارت دور 

روزنه په اساانۍ  چې   پر اساس ويالى ش څراندوند دغ  

په دې كشمكش كې . ى يشال اوښت شخړهكشمكش او  هرسه پ

او ماشا م د وي طقاري تروزونىك د ځا  د ډاډه ك ل  لپاره ماش م 

د مرش د  په پايله كې. پر وړاندې غربا   ښيي «وېدطقري ت»دې 

د روزناې پاه . انګېنه كمنورې كېاږي نف ذ او هغه ته د درناوۍ

داسې چاپېريال كې د ماش م دفاعي او جرباين غربا ن نه پخپله 

په ات مات ډول كار ك ي او د ماش م د خ ى په وا ده او تنساته 

تار ځاا  كام  ن  كله چې دغه ماش م ل ى ش .  يلغځكې تار 

دا د سال ك هامغاه . كا ي كسان  رسه ورته ناقص چلند عمرو

پخپلاه  خا  ل  كې يې الس درلا دطقريو تد ده په  چې ډول دى

 .دى ورواندى نه دى خرب

د احساساات  پار  حقاارتسړي ته د نات انۍ او  ټ لنين ژوند

واړي ی  ول ته  چې په دې رشط خ  ك الى يشور وړاندې تسل 

. غا اړي  لد م خا  وادل السنی يط ل د داسې ت. الس ورکړي

پخپله خپل ځا  د خپل   وايد هر واړىپه ټ لنه كې مانا دا چې 

 ه دا چاې د لناډ مواال نا ؛هم ن ع  د ت حيدول  مس ول واڼاي

  .م خ  لپاره دې رسه همكاري وكړي
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 :ډول چلند لپاره دغ  ټك  ته اړتيا شته ېد د

عالي  څخاه سړى دې د ول له م زو  او تنويقي ف: ل مړى

 .اخيليې چې لكه له خپل فعاليته  ؛هامغه خ ند واخيل

  او ناكامي  په مس ولي  كاې سړى دې د ن رو د وري: ميدو

 .ځا  رشي  واڼي

  او ناكامي  كاې د ده په وري چې سړى وايد دا ومني: درېيم

مانا دا چاې ساړى يا ازې پخپلاه د . ن ر كسا  هم رشي  دي

و د ده كامياوۍ هم ټ له ي ازې پاه خپل  تېروتن  مس ول نه دى ا

له ن رو  چې په دې ت اه سړى دا دنده لري. ده پ رې اړه نه لري

ه وظيفاهمدارنګاه دى  .مرسته وغ اړي او يا د ول مرسته ومني

 .رسه سم له ن رو رسه مرسته وكړي خپل وس له چې لري

د خدمت ن  توادله واياد پاه  چې سړى وايد دا ومني: څل رم

د وال تااو  دي او دغه خدمت نه يا   ،دوام ولري ټ ل  ورخ  كې

  .د هېچا په زيا  نه وي وايد

 پهله وده مرغه دغه هيله  چې خ  په دې كې هم ش  نشته

. په ټ ل  واړو کاې یا  شاا  ناه ده کي لطاظاروايي او وي ل ژي

د خادمت ن  د لاه منځاه وړي او دغه ناوراوري له پيله تناساب 

ت له  چې د دې لپاره. رې ك ي يېتوادلې ش نتيا كم ي او وې ال 

څاه ن رو تاه كسا  وايد د اوږدې م دې لپاره  ، ځینېوراوره يش

څاه ترالساه  چې هغه .واخيلورنه وركړي، پرته له دې چې څه 
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 وايد د تر السه شا ياو  وايد وې له ځنډه ځا  ژمن واڼي ،ك ي

 .په ت ليد او تعاو  الس پ رې كړي ه اندازه،څه پ

نساانان  ي  څه لري او د ټ ل  ا چې سا ځينې وخ  هغه ك

، هڅاه كا ي چاې د څخه ځا رېږي «ناخ نديت ب»په څېر له 

 ېاخيساتن ېاو له خپل  حق ن  څخه په اټ خپل ل خپل  شت  په 

تار دوى  چاې هغاه كساا  خ . ي او ډاډه كړيځا  خ ندرسه 

خپال  چاې داسې څه ترالساه كاړي دي، غ اړي حقريخ ار او 

هغا ى . پايله موارزه ده د دغ  هڅ . يورواندې كم كړ  حقارت

د هغا ى وارواىل او  چاې هله مرسته كا ي ،لري ژوندچې ښه 

لاه  چاې خ ارا  د هغې مرستې په تناساب .مرشت ب ومنل يش

 .يمن رواىلو د هغ ى ،ترالسه ك ييې  ن  څخهشتم

لاه  چاې په دې ت اه غښتيل كسا  د هغه وېارې پاه وجاه

رسه په پا ره ډول مرساته  كمنوري كېدو څخه يې لري، له ن رو

هېڅكله ياې ا ما  ك ي  چې نه ك ي او هغه كمنوري كسا 

 sublimation، د ناه دى م نادىل «ارزښ »چې ښايي  هغسې

ډېر ځ رېږي او  حقارتهپه لټه كې وي؛ ځكه چې دوى له خپل 

ه د دواړو د چلند په پايله كې پ. د ن رو ورواىل وې له رشطه مني

 چاې ق رامنځتاه كېاږيډول تنااوي ه ټاكيل چ كااټ كاې يا  
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يې د همدغ  غښتل  او كمانورو كساان  د چلناد د وه وريدونه 

 .ځانګړتياوو له خ ا ټاكل كېږي

ق د انفعا  توادالت  په د روزنې په ورخه كې دغه نسوي تناو

له خپل  اوالدونا  رسه او پالر م ر  يعنېغښتيل . وڼه څراندېږي

له هغا ى رسه اندازه وه د خپل وس په دا مني چې  لري اومينې 

 خ  ځار كړي اوالدتر  رس او مالوكړي او خپل  مرسته ډول هر

د اطاعا ،  چې ۍ په ودل كې له اوالد څخه غ اړيقرواند دې 

. ا كاړياو يا پرمخت  په وڼاه د دوى حاق اد نۍوو قدر لې التيا، 

لاه خا ا جا ړ ( م ر او پاالر) د غښتل  ماش م په خپل وار رسه

انۍ رسه مني؛ ځكه چاې دغاه اطاعا  لاه ، په اسش ى قان  

لاه وال پلا ه  خا  هغه رسه د م ر او پالر د مينې ضامن  ك ي

هغاه تاه  چاې ماش م دغه مينه په خاصه ت اه هله مطس س ي

 .ښكاره يش «منارزښت»يش او ځا  ورته  لامتياز وركړ 

يناه م چاې خربه ومنه او پرمخت  وكړه»: م ر او پالر وايي

تسليم شه، وخښانه وكاړه او وماې »: اييماش م و  «.دررسه وكړو

اړخين مقاوم  د دغه دوه  «.ستا مينه مطس س كړم چې ستايه

م ر او پالر تر  وه په هغه كې چې ج ړ جاړی دیحاصل داسې 

ماش م يې خربه مني او پرمخت  ك ي، هغه ته امتياز  چې هغې

پاه داساې . يقاایلېږارزښا  ورتاه په ورك ي، هغه وخښي او 
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وررسه او څ مره چې د م ر او پالر خربه مني ش م رشاين  كې ما

 .ك ي په لې التيا رسه هڅهوه هامغ مره  ،ع ضه مينه ويش وې

د انادازې ټاكال  په وېل  م اردو كې د دغا  چلنادون الوته 

داسې خل  وه په ډېر ندرت  چې دومره نازك او مشكل كار دى

 په كړن  كې ياې هاېڅ ډول يب نظماي ناه وي او چې رسه وم م 

 .روزنه يې له هره پل ه كامله او كامياوه وي

د پي ست   الره له اغانو ن  د ډېرو خلك  لپاره له ټ لنې رسه 

 نا  پي ست   په تقريوي ډول تار رسه يش غهدچېرې كه  .ډكه ده

دغاه حالا  چاې د . يپايله وه يې ي ازي نسوي خ ناديت ب و 

اسې دوايد هم ،هڅ ، مت  او پرمختګ ن  په وجه رامنځته كېږي

چاې ساړى ځاا  لاه وال رسه پرتلاه كا ي او  كله. وساتل يش

ام وړاندې كېږدي ورته پيدا كېږي، وايد له دې حالته ا حقارت

تل ځا   چې ټ لنين ژوند هم سړى اړ وايس. او ال پرمخ والړ يش

پاه دې الره كاې هار وخا  ناه ساړى چاې  څنګه .ډاډه كړي

عيناي  يش ك الى چې ځا  ته نا يه سړى ن يعنېكامياوېږي؛ 

وېلښت نه  حقارتد  وه د هغه په ژوند كې ن  صفت نه ج ړ كړي

ممكن دغه وېلښت نه د واړي د خ ى د ي ه . لږ لږ  راپيدا كېږي

كلاه  خا  صف  په ت اه راورسېره يش او ډېر اهمي  وناه لاري

 .يوڼه خپل   (اډوډي) د سل ك د ي ه واقعي اختالل كله
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 auto estimation ځان اروونه. ۰

 ټاكلپطپله پل اروښت يا خ

 

اياد و؛ ووڅېاړ چلنادون  ډول ناه د دغ   مخكې تر دې چې

ناه ، ژوند  ل  پرتهدرك كله ارزښ   د خپلوپ هېږو چې انسا  

د ادلر په نظر د . پل ارزښ  ټايكهر څ ك پخپله خ .يش ک الی

 څخه حقارتي او له م خه دا ده چې سړى ځا  ور واڼكار  دې

ادم د خپل ارزښ  له تص ر رسه ژوناد په وله وينا وني . وتېښتي

خپل ارزښ  لاه هار تاواناه  چې ك ي او تل داسې چلند ك ي

پاه مختلفا   ،وي وخ  چې ممكان انسا  هر. خ ندي وسايت

م قعيت ن  څخاه پاه ډډه  حقريوډول ن  خپل ارزښ  ښيي او له 

                                                 
  كله چې سړي »: ل شوي وود يوه اردو ژيب لېكوال د سفرنامې په رسيزه كې لېك

دواړه كارونه . ځان وژين يا سفر كوي يا ،اروښت نه لرينو ته معلومېاي چې نور 

ه ځرانوژنې سرړى سرفرنامه نره يې په دې كې دى چې پس لريو خېل دي خو فرق 

كره سرړى . ړومان كو  چې له دندې څطه استعفا به هم همدا وجه ولرري «.لې 

ېېر اروښت قايل وي خو په خپل مقا  كې يرې داسرې كارونره نره وي په ځان ته 

كړي چې خپل اروښت ورباندې ثابرت كرړي نرو دا بره غروره ړڼري چرې اسرتعفا 

استعفا د ريښتېا ويلو په څېر مېړانه غواړي، هرر څرو  يرې نره يش البته . وركړي

 ژباړن. كوالى
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له ن رو رسه دغه متايل . ال پياوړى ك يك ل  رسه خپل ارزښ  

رسه ماخ  رو كړن  پر ضد دى او كه لاه مااتې اټد او  د مرستې

 .سړى له كاره ل ېږي_  چې غالواً همداسې كېږي_ يش 

ساړى د هغا ى  چې خ  دغه ځا  ارزونه ډېر ن سان نه لري

 :د دې ن سا  المل نه دا دي. مخه نه يش ني الى

، هغاه نااروغۍ فيني ل ژي  المل نه لكه ستړيا، هيجا . ۷      

خارب يش او پاه  مطادودیت ن   خپلا هپ چې چې سړى اړ وايس

 .د ناخ نديت ب په سيند كې اله  يشپايله كې 

 .مفليس او وې كاريفقر، اقتصادي المل نه لكه . ۱

ټ لنين المل نه لكه ټ لنين م قعيا ، كساب او دناده، د . ۷

 .او ن ر مسئلهلږكي  

 ،هغه المل نه چې د اوضاع له ن ي كېدو رسه تړاو لاري. ۱

ل، ن ي مس وليت نه، لاه ساړي څخاه د لتور ه لكه ول مطيط ت

 .مرشان  ډېره مته او ن ر

لكه پاه فكاري،   ،د شخيص او مستقيم  تجرو  المل نه. ۵

 .انفعا  او حرفه يې ورخ  كې ماتې او وري

ساړى خپال  نا  مثو  خ ا ته تغيري وكړي كه دغه المل نه

د ساړي  نا  خ ا تاه وخا ځېږيارزښ  پ رته هڼي او كه منفي 

 .يږ  هم وررسه ټيټېارزښ
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وني ادم د المل ن  دغه تغيري ته د هغا  اڼا  غربا ن نا  پاه 

( كه ټيټ ش ى وي)ړول  د ارزښ  د ل  چې مرسته ځ اب وايي

( كاه چېارې لا ړ شا ى وي)ه تاسااتنې  خپل ارزښا او يا د 

 .ځانګړي ش ي دي
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 د غربړونونو ېلبندي. ۰

I. مطتلف غربړونونه 

 ،و دىځا  ته ټااك يېپخپله  چې كله چې د سړي ارزښ 

د دې ډول غربا ن نا  . ي  لړ غربا ن نه رامنځته كېږي ټيټېږي،

 :ييې دا دډول نه  .منالعه تر ن رو هغ  جالوه ده

 د ناساوه سلو  سمونه. ۰ 

د  نا  خپل  مات  او مطدوديت ن  خربېاږي هكله چې سړى پ

د  كار حاصال زياات كاړي او ياا د ځاا  د خپل چې دې لپاره

 المل له منځه ي سې، له داساې وساايل  كاار اخايل اڼل  ريحق

منال شا ي دي، لكاه ال ډېاره  ه لطااظپد معم ل  اخالق   چې

د دې ډول چلند ماناا دا . هڅه، سال و مش ره، همكاري او ن ر

د سات ننې ريښاه پاه خپال  ،سړى خپل مس ولي  مني چې ده

پاه خپلاه هڅاه كاې  ځا  كې ويني او د سات ننې حال ورتاه

 غربا   دى او د پ خ ا  او تعادل نخښاه ده دا ي  سم. يښكار 

 ويا هم ممكن د شننې او تجنيې په تار  كاې څراناده يش خ 

ل  أ دلته سړى د فرعي مسا يعنې. دا ډول چلند سنطي دى چې
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لې أ رسه پر موارزې تكيه كا ي او د مسا او يا له هغې ل پر سم  

 .له رسېدو ډډه ك ي( درك ك ل حقارتد )ته وېخ 

 :و پسې تللهدفون ونور په   .۲ 

پخپلاه ياې  چې كله چې سړى نه يش ك الى خپل ارزښ 

يش خپله الره ودله كاړي او  ېدایك ؛ټاكو دى، وسايتځا  ته 

د ځا  پر وړاندې ك م خناډ پكاې ناه  چې كړيغ ره الره  هغه

څخاه كړېادىل  حقاارتپخ ا له  چې په دې ت اه څ مره. ويني

دې نا ې الره كاې ځاا  وار په هڅه ك ي چې هامغ مره  ،وي

 .وښيي

يا  لا ى ټا لنين ياا شخصايتي  لكه څه هم دا ډول مخ اړو 

characterial اڼا اىل د   نا غربا ن د دې خا  ارزښ  زېږوي

كه سړى له يا ې ډېارې وړې  مانا دا چې. رواىل ښييډې حقارت

څاې څخاه له هوه د ماتې له وېرې  ن  ست ننې رسه هم مخ يش

پيلا ي او زرا نا  نا رو واه  دي، والپرېاږ وه ي  كار . مخ اړوي

 ناه رسا ي اوهم رس تاه وه  كار ي  ن . مخه ك ي وه مسايل  ته

پر خپلې نات انۍ خرب  چې معاف كړيله دې څخه وه هم ځا  

دا چلند ممكن د ي ې واقعي نات انۍ نښه وي او يا د هغاه . يش

 .سړى يې خپل ځا  ته ټايك چې ارزښ  ل ړواىل وښيي
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 :امېابېو پر اساس جربانول كسماليسد . ۳ 

ا ډول غربا   ته وار لاه ځينې واړي وه د چې ښيداسې وري

پاه ټ لنا   چاې دا واړي اكرثاً هغه كسا  دي. يچمت  و مخې 

كاې كمانورى دى او ياا د هغا ى ه كې د ژوندك ل  احساس پ

له خپل ماش م زمه چلند څخه دې  چې اروايي وده هسې نه ده

 (عقايل كمانوري) mental debilityلرې ش ي وي او ياا پاه 

خاې تجرواې له ول پل ه د روزنې ځينې ست ننې او تر . اخته دي

 .ډول غربا   ته هڅ ي په اسانۍ رسه سړى دې

د  ه وجهغربا   او د خپل  مات  پ څ مره چې سړى د ن رو د

د  چاې رشم احساس ك ي، هامغ مره زياتره اړتياا مطس سا ي

 ا دغه ارزښ  ټيټ له ولې خ خ  يځخپل ارزښ  كچه ل ړه و  

 . لپاره ځا  ال نااليقه اڼي نېو دى د خپل چلند د سم   ن  دى

ه او وررسه نواييل او پاه شاا خ ځ نانيمګړې د انرژۍ دغه 

 دغه وېړين. پسې وريشوېړني  وري  په  مجو روي چې سړى ،ت 

او ياا ( زياړې، غ سه، ناوړه چلند، وهل) غ سې د تش ل  وري د

 .څراندېداى يش نې په وڼهوني خ ند لټ  ورک  ل تسد 

ته پناه وړل وه دغه كړنې او پاايلې  ون خ ند  ونكورک   تسل

 :ولري
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وني واقعي  رسه د سړي د مخامخېدو مخاه و له درد -الف

 .نييس

  .احساس پيدا كېږي ي  ډول د ت انايۍ په سړي كې -ب

د ساړي د  چاې ورى غالواً په داسې تطريا  ختمېاږي -ج

 .كچه ل ړوي «ځا  ارزونې»

او  رسه غچ اخيستنې له احسااس ممكن د ،وري م ندنه -د

د واه پاه دې ت ااه  له منځتاه راتلا  رسه ملاه يش، کرارۍد نا

 .نې او د خ ند م ندنې لپاره په شات  رسه ونغاړيو غ سې تش  

په ل يان  كې د الك ل  څښال، د مخادره ت كا  اساتعامل، 

الواً هغه ل وې، تفريح او هيجا  غ اكرثه او واالخره دجنيس خ ن

رسه د كچاې پاه راټيټېادو  «ځا  ارزونې»د  چې غربا ن نه دي

، غال، په دې حال  كې ماش ما  په خېټپالنې. ېږيرامنځته ك

 .تفريح او استمنا الس پ رې ك ي

 چاې ځكاه خنرنااك دي م اد همخص صاً الك ل او مخدر 

او هيجاا   د ي  څ  روپ  په لګ ل  ځا  تاه جارباين شا رسړى 

 .ني واقعيت نه هېرويو دو در  ج ړوي او

 د ټا لنې لاه خا اساړي تاه  چاې دغه ډول جارباين كړناې

هغاه . تعادل ناوړې اغېانې كا ي ، د هغه پر راتل نييېږوراور 

پخپلاه  او دا ډول جربا  ته غاړه ږدي، تېروتنه كا ي چې كس

ټينګ ي ال پسې  حقارتپه سړي كې دغه كار او يا د هغه پايله 
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 «خويثااه كااړۍ»واااالخره . ي  تزيااا الاو د جااربا  اړتيااا پكااې 

نې په وجاه او و اغلواً د مخدره ت ك  د كارو  چې رامنځته كېږي

( جناا  )پااه وجااه لې نتاا ب  راپرځېاادل تاادريجي   د وېالوېلاا

 .رامنځته كېږي

 ،د جربا  په م خه تررسه كېاږي چې چارېهغه لوته ټ لې ا

ساړى دې د مااتې  چې داسې نه کېږيتل  يعنېشديدې نه وي 

 . غرينو ته پناه ي يس په وجه

ياا خا  خپلاه الره وادل ي او د  ن  كله چې سړى نويو يش

. ځا  لپاره په ن رو كې اعتامد، عالقه او ارزښ  رامنځته ك ي

او يا تر ځا  كمنورو او د مطيط له واړو رسه استودادي چلناد 

 . ك ي

د دې لپاره چې د نا رو پاام او  ،لري حقارتهغه څ ك چې 

اواړوي او ياا د دې لپااره چاې پار نا رو خپال ستاينه ځا  ته ر 

ياا د واقعيا  پاه  ښييغالواً يا واقعي  ول خېل  ن  تسلط وتپي

 .واب اغراق ك ي او يا يې پټ ي

 :خېايل جربان. ۴ 

پاه دې . ولاري وڼاه خياال پلا كېداى يش جربا  كامالً د 

و خيال دنيا ته پناه وړي او ځاا  تاه د حال  كې سړى د خ ب 

  د جاالو  شايان. پاه ورخاه كاې رول وركا يمضاعف جربا  
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 او يا هغ  چاارو تاه پنااه وړل نړۍ ل ستل، د نندارو او ښكالوو

د . ت ليدي ارزښ  نه لري، د خيا  جربان نا  حكام لاري چې

هغاه چاارې  ،پسې ارځېادلتجمل  پهكلكسي ن ن  راټ ل ل او 

دا ډول جربا  هله د انديښنې . ت ليدي ارزښ  نه لري چې دي

كاې  قتنااود ژوند له واقعي  رسه د سړي په  چې يځار سوب 

 ك تاه سړى خپل سل چې دا هغه وخ  دى .يرامنځته کړ خنډ 

پكاې ال  حقاارتپاه نتيجاه كاې  د تېروتنې په سرتاه اا ري،

 .زياتېږي او وررسه د جربا  اړتيا هم د زياتېدو الره نييس

د  ناا  اااډوډ ويم اكااه چېاارې د دغااه سااړي فكااري نظاا

 «خيالوافۍ لې نت ب»كېداى يش په هغه كې د جربا   خيالوافۍ

 .ونه رامنځته كړيو او صطنه ج ړ 

 د متې وياتېدنه . ۵ 

پاه  چاې دا ډول غربا   په هغا  كساان  كاې څرانادېږي

څنګه . وي ىكړ  ورته ډېر پامك رنۍ كې تل نازو  وي او ن رو 

په امنځته كړي او ي ر كسان  هېڅ كله پخپله څه نه و   چې دغ

يا ازې  ن  خ ند واخيل تل له تيارو نعمت ن  چې وي دې روږدي

وررسه ميناه خلا  نا ر  چاې هله ځا  ورته ارزښتمن ښاكاري

مينې  ېدلته سړى له دغ. ين ر ورته غاړه کېږدچې يا دا وكړي 

تر هغې وروسته كاه  ،لې التيا ښيي هاو پاملرنې رسه له حده زيات

ټيټاه  ويش، دوى د خپل ارزښ  كچاه تههم ور  ا پاميډېره لږه ن
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د . كېاږي پكې راپيداانګېري او د ارزښ  م ندنې شديده اړتيا 

كلاه  چاې ده نازك طويعتايودا ماين او  ،مته ،دې وضعې پايله

 .په ناروغۍ ودلېږي «neurosisني روز »د  کله

  بد ويلجرباين. ۶ 

د دې لپاره چې سړى خپله د ځا  ارزونې كچه ل ړه كړي، 

پار خپال په دې ت اه واه  .ك الى يش چې ن ر وې ارزښته كړي

 .واور ال ټين  يش سړيوروا  او ل ي ا  د 

 (تجديد)د رنن د احساس نوي كول . ۰ 

پيادا ورد ي ه حقري م قعي  په وجه يش كړاى نه سړى و  كه

او  وادمرغۍ چاې يجوا ر و او م له منځه يا يس هيجا  ش ى

خص صاً كلاه چاې دى د خپال ارزښا  د  وزغمي، ۍناموروان

واه پاه پرلاه  غه هيجا د ن  نه لري هوله هېڅ وسيل لپاره ل ړول 

نا رو  لاهپه سړي كې دغه حال  . ي  احساس پسې ت اه ويا ويا

 .د دښمنۍ غربا   راپاروي رسه

 ږي خوخوامینه او كې  حقارتپه . ۰ 

 نا  كله چې سړى د خپل ارزښ  له كم ا  څخه ځ رېږي

ده په د  چې له داسې كسان  رسه ناسته والړه وكړي ،هڅه ك ي

 چاې غالواً ليدل كېږي .له هامغه ډوله ځ رېږي حقارتڅېر د 

غړي يې پاه واد مرغاۍ، مااتې،  چې داسې ډلې منځ ته راځي
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كې رسه  regression «شا ت  پر»ني و مجازات او يا په جربان  

د دغا  ډلا  پاه منځتاه راتا  او . رشي  او هم احساساه دي

 identificationيااا پېژناادال ي ټينګښاا  كااې د متقاواال 

غا  ډلا  هار يا  غاړى دپه پايله كې د . ميكانينم نغاښتى دى

ځا  په ي ې ډلاې پا رې  سړى څنګه چې .خپله ډله تسكين ي

يان يخپلې پرېشانۍ تاه د يا  ډول طوقاايت ياا ډلاه  ن  تړىل اڼي

پااه دې ت اااه تاار ياا ه وريااده خپاال  ،اخااتالف رناا  وركاا ي

دغاه غالوااً څخاه د دغ  واړو لاه خ لا  . خ نديت ب تامين ي

 : خربې اورېدل كېږي

، ...كه ناازوىل زوى واى ...كه ژڼى واى... كه شتمن واى»

لاه نا  ... ، كه مې ول نا م لارالى ...كه زندا  ته نه واى تلو

 «.دغې پېښې رسه وه نه مخ كېدم

  وال رسه له يا په لطاظارزښ  د كم ا  د  چې هغه واړي

ژوند ناوړه د خپل  ویني كسا ځا  ته ورته  همدا چېورته دي، 

 د هغ ی په ډله کې په اډېدو خ  رشايط ورته ال خراب ښكاري

او مرسااته رسه ځااا  تسااكين ي او لااه هغاا ى رسه خ اخاا ږي 

  .يك  

 څطه تېښته ټولنېله . % 

په اساانۍ رسه د ساړي د معاارشت كاړۍ  ۍماتې او خ ار 

واه هامغاه رناځ وياا  چاې ساړى لاه دې وېارې. تنګ الى يش
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ېږدي، خپله وظيفه خ شې ك ي، كړي، خپل نقش پر  احساس

راوناې ه لاه د وظيف  له منل  څخه تېښته ك ي او لاه نا رو رس 

 يشكه چېرې دغه حال  شاديد وي كېاداى . څخه مخ اړوي

ښتي او لاه هار ډول عااطفي اړياي سړى له ټ ل  څخه وت چې

  عالمياد  نااروغۍد  ،نااروغۍ تاه پنااه وړل. څخه ډډه وكړي

ن رو رسه له  له ،  وې ارزښته اڼلتشديدول او د ښه وا  د نخښ

ځكه چې ناروغي ساړى . ښته ولل كېږيېاړيي څخه ي  ډول ت

لاه منځاه وړي او د ياې ليت نه و له كاره معاف ي، دندې او مس  

 .درناوى وكړي او خيال يې وسايت ن ر يې چې دې سوب ارځي

 الشعوري اعداض. ۰۰

د هغاه نقاش د خپل سل ك په مرسته ځينې خل   کلهكله 

د ن رو ارادې ورواندې تاپو  ژوند يا چې رسغړوي له منل  څخه

دغااه  .ښااكاريږيكاا چنى او مطاادود ورتااه دغااه نقااش  .دى

پاه وڼاه  چار چلندشع ري ت اه د منظم  اعرتاا كېداى يش په

تر رسه يش او م خه يې د تپل ش ي نقش څنا  تاه وهال او د 

 .ي ل و خپلې خ ښې نقش ترالسه ك

ردول  او ياا ياې ک ل  ناه وي یخ ش دخ  كه د سړي نقش 

كه د ده د خ ښې نقاش د عقال او  غرياخالقي وورېښي اوورته 
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نقش پر وړانادې  ېد د ن  عم مي اخالق  له نظره نامناسب وي

 .اعرتاا په الشع ري ډول څراندېږي

ځيناې : يلار و ولاه ماريض نخښاې دوه ډوه  داسې اعرتاا

لا  نخښې د سړي له خربتياا پرتاه پاه هغاه كاې د تقلياد حا

د لرلا  هيلاه ياې  چاې وينقش تقليدهغه  دى. رامنځته ك ي

چندانې ج تې نه  په اول رس كې چې ځينې ن رې نخښې. لري

دې پاه . حال  رامنځتاه كا ي (كارشكني) ۍوي، ويا د ناغېړ 

 . حال  كې سړى له خپل تپل ش ي نقش رسه ناغېړي ك ي

لاه ك خا  ډلې رسه ي ځااى وي ېد مريض نخښ  دغه دواړ 

د معم لا  الشاع ري . يډلاه پاه ښاكاره ډول قا ي و  كله يا ه

 :وړ دي دغه ډول نه د پام اعرتاض ن 

مثالً په نج ن  او  :په جنيس چارو پورې تړيل اعداضونه  -الف

جنيس رشاين  د منل  پر وړاندې اعارتاا او   ښځ  كې د خپل

دا واه د دې اعارتاا پايلاه . په نارينت ب حال  واندې تظااهر

ښاځينه چلندوناه  زیااترهواه نجا نې  ې اودغه ښځ چې كېږي

د دې . ي او په خپال سال ك كاې د ناارين و ذوق كاارويپرېږد

اعرتاا نښانې د ښځ  او نج ن  پاه ل وا ، د خاربې ك لا  پاه 

طرز، د جامې اغ ساتل  پاه طارز، د شاغل پاه غا راوي او پاه 

 .جنيس نقش كې څراندېږي
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  ياحساسمثالً ځينې ژڼي  :په عمر پورې تړيل اعداضونه -ب

، چار چلندپه كالي ، )رسه د ورته كېدو اړتيا لري   ل يانله  چې

 ځیناې( ن  د خربو په نه منل  كېل یاد خربې ك ل  په طرز او د 

 د زړو د  د نښان  له منلا  ډډه كا ي او ناه غا اړي ویا مرشا 

 .له خپل عمر رسه سم كړي چار چلندخپل  چې

اكېرو او نرژادي مسرايلو په ټولنېزو رشايطو،  بقاي او پره ل -ج

په دې ډول اعرتاض ن  كې سړى د داسې  :پورې اړوند اعداضونه

د هغ ى په مرسته ځا  په ولې ډلې يا  چې نښان  په لټه كې وي

كا  اغ ستل ،  پهدغه نښانې . ول چاپېريال پ رې متعلق وښيي

خربې ك ل ، ذوق او سليقې، ټ لنينو اړيك  او ن رو شيان  كاې 

له  ،ه ولې خ ا سړى په دې حال  كې هڅه ك يل. څراندېږي

خپل ل مړين مطيط څخه ويخي ځا  ا ښى كړي او هغه ټا لې 

لاه منځاه  ،يكاړ  يادپه  ممكن د ده تېر مطيط ور چې نخښې

 .ي يس

                                                 
  موده يې په ايران كې تېرره كرړې ده، اوس  هچې يو څ ووموږ ځېنې هزاره و نوال

كايل، فېش ، خرربې اتررې  د دوى. زاره ړي لهجه پرې ايښې دهيې خپله شريينه ه

قري او ايرانېان بر ړڼي خو كله دا ځكه چې دوى ځان ح. او هرڅه ايراين شوي دي

چې سړى هزاره ړي سندرې اوري، نرو پروهېاي چرې د دوى خپلره لهجره څرومره 

همدارنګه هغه سپی  ږیرري چرې رس او ږیرره تروروي د خپرل عمرر پرر . خوږه ده

 ژباړن. وړاندې اعداض کوي
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غه اعداضونه چې په فكري كارونو او كسرب پرورې ترړيل ه -د

يا ه  ډول د الشاع ريسړى لږ و ډېار پاه په دې حال  كې  :دي

ماثالً . يا كسوي كارار  د نقش ځينې ځانګړنې خپل يفكري 

س یممكن د ډاكرت نقش ول وا ي، يا  مساتخدم د رياوه نرس 

ي  معم   رستېرى ممكن ځاا  د يا ه لا ى  رول متثيل كړي او

په ټ لين ډول دا د هر هغاه چاا . يق مندا  په شا  هيوتناك وښي

خپله پښاه لاه خپال ټغاره غځا ي او د خپلا   چې حال  دى

ني په خپاه كا و . انات  تر دايرې د پ رته نقش  پېښې ك يامك

پخپله  ،ې ج ړولل  لپاره پلممناو د هغه د نه  ناغېړيشغل كې 

 چاې په همادې ت ااه هغاه څا ك. كېږي ي  ډول اعرتاا اڼل

غ اړي تر خپل كار په ي ه ول موم او ل ړ كار كې اا تې ووهاي 

اا د دې اعارت  ،او د هغاه پاه وااب خپال نظار څراناد كاړي

چاې د يا ه ليكا ال  رارد منوعاې كاالكه . ښكارندويي ك ي

 .سو  ورسم ي

نقش پ رته نقش وم مي او ياا  هر څ ك ك الى يش تر خپل

تر خپل اصيل نقش پ رته نقاش  چې له داسې كس رسه مخ يش

ډول ناه د فكاري  اعرتاا دغه رنا  رنا  الشع ريد .  و يل

او غالوااً پاه چارو په ټ ل  لړي  او د شغل پاه ټ لا  درجا  كاې 

 .سرتا  كېږي ارزښتمن  خلك  كې تر
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واړي له   :لېتونو پر وړاندې اعداضو د محدوديتونو او مسو  -ه

 مانيلياې  ظاهراً  چې ت ن  او دندو رسه ژوند ك ييلو داسې مس  

وياا هام د  خا  دي او د هغ ى په اړه له وطث څخاه ډډه كا ي

ي  ځاا  د تپال شا پر  چې په ځين  كړن  كې څراندېږي  ىهغ

مثالً د ك رني  يا . لې سرتاې نه يش پټ الىمطدوديت ن  پر مسئ

او ياا جنيسا  احساايس ازادۍليت ن  او ياا د و حرفه ياې مسا  

 .ازادۍ په ورخه كې

ك الى ش  د ځاا   چې غربا   په پاى كې تر ټ ل  وروستى

 ت ل  په وسايل  كې يې وشامېرو،ارزونې د كچې د ساتل  او تثوي

 .ده «ځا  وژنه»

 : ده رغېدلې  ت ك  ځا  وژنه له درې چې داسې اڼي ادلر

 ځاا  مېاړىن ج ړل،  جلو ل، النجهځا  ته د ن رو پام را -۷

 .، شكاي  ك ل دلښ

 .ۍ ته د ن رو يا حتى د ټ لنې هڅ لپښېامن -۱ 

 .له ست ننو څخه تېښته -۷ 

ورزياات   ت كا  څلا رم دا هام پر دغ  درې چې ك الى ش 

ل ول پر خپل ارزښ  واندې شا  كا  ډ ی  مخینكړو او هغه په 

دا  ،رسه ژوناد وكاړي حقاارتله داساې  چې سړى تر دې .دي

لاه  ،سړى غا اړي يعنې. له ژونده الس ومينځي چې غ ره اڼي
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د ژوند  چې ځا  وژنې رسه خپل ارزښ  تر هغه څه پ رته وښيي

چاې د ي منانه  دى د ژوند هغه رشايط .اكو دىټ كيفيات  ورته

ځاا   .ل وې كچې رسه يې سم   ناه لارينې له منو ځا  ارزو 

 .خ ندي پاتې كېږي واقعي شخصي یې وژين او په دې ت اه 

پاه  چاې پاه هغا  كساان  كاې چاې دلته وايد يادونه وكړم

شديدو اروايي ناروغي  اخته دي، ځا  وژنه له وال ميكانينماه 

له  چې ښتيېثالً ناروغ له داسې حاالت  څخه تم. رسچينه اخيل

 . ديڅخه راټ كيد  Cenesthesia «دروين حس»ي ه 

II . نې د كچې بې ثبايو د ځان اروو 

د ادلار پاه  ،د څل رم تا يك پاه ناماه يااد شا  چې هغه ټىك

وناې و ارز دا ځكاه چاې د ځاا  . ارواپ هنه كې موم ځاى لري

احساسات  او د ژوند پاه اوږدو د ، حقارت د ل مړينم خه اخري 

همدارنګه د هغ  . و  دهنك  ح ادث  تاو نك  يا ل ې  و و حقري كې د 

د ودې پاه وواري كاې پاه  چاې تاو  هم ده ووړتياوو او نه وړتياو 

اخاري م خاه د  پاه ولاه ويناا دغاه. سړي كې رامنځته كېږي

په ډېرو لاږو پېرونا   ودلېږي او د ژوند په لطاظدرجې او شكل 

  په ماش مان  كې چې دغه اخري م خه. كې نسوتاً ثاو  پاتېږي

لاږ لاږ  ،ډول وي( ك ته ويناناه)لنډ نظري  او egocentricپه 

                                                 
  egocentrism  معموالً په ماشومانو كې لېدل كېاي او داسې حالرت دى چرې

كره دى وږى وي، ړومران .ړومان كوي ټول خل  د ده په شان فكر كرويماشو  
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وروساته د . خپلا ي يت ب كې منلقه وڼهژڼپراختيا م مي او په 

. شپړېدو په پېر كاې نساوي وڼاه غا ره كا يځ انۍ، ودې او و

واې پاه ساړي كاې  چې هغه موال يعنېواالخره په زړو د  كې 

 .او رس پسې نه ارځ ل پيدا كېږي، مخ پر ځ ړ روانېږي ييپروا

د خپل عمر او تجرو  پر ونا هغاه غ ښاتنې او تل انسا   ن       

 .له ن رو يې نه لري ،لري يې له ځانه چې متې

د كچاې ن ساان نه پاه واقعيا  كاې د دې  ېنو د ځا  ارزو 

خپال وار رسه د ه اخري م خې تاو  دي او پخپله دغه م خاه پا

 .سړي د اروايي ودې او د هغه د تجرو  د سام نظام تاو  ده

 : نې وې ثوايت تعريف كړوو د ځا  ارزو  چې الى ش اوس ك  

نه كې له داسې واقعيت ن  و په خپله ځا  ارزو  سړىچې  كله

ن ساين كاړي او دى وناه يش  رسه مخ يش چې خپل ارزښ  يې

                                                                             
كه ده چېرته خرواږه لېرديل وي، ړومران كروي ټولرو . كوي چې ته به هم وږى يې

نره يش كروالى چرې  تصورماشو  په دې حالت كې اصالً دا . خلكو به لېديل وي

خريل او دى د بل ماشرو  تروپ ا. نور خل  به نورې مفكورې او نور باورونه ولري

ړوري، داسې فكر نه كوي چرې ماشو  به هم توپ ته په همدې نرر فكر كوي بل 

دغه ماشومان كله كله ځان تر كمپلې الندې پټوي، هغوى چې . هغه به خپه يش

 .پطپله نور نه ويني، نو ړومان كوي چې نور به هم دوى نه يش لېدالى

نو تره ورتره دي، دوى ماشوما په دې لحاظ هغه خل  چې په ايډيالوژيو والړ دي،

. هم فكر كوي چې خپله مفكوره يې سمه ده او ټول خلر  بايرد د ده غونردې وي

 ژباړن
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 نا  پاه ياا د ساامل  جربان د وورتې همكاارۍدغه ن سا  كړاى 

كاې رامنځتاه ه د ارزښ  وې ثواايت پا ن  له منځه ي يس مرسته

ويا پاه ساړي  ن  كله چې دغه وې ثوايت تر حد زياته يش. يكېږ

واقعاي جربان نا  او خياا   كې د ني روز ماريض كړناې د غاري

لاه  چاې دغه غربا ن ناه. پيدا كېږيراوراليس غ ښتنې په وڼه 

د سااړي د ځااا   ،اخالقاا  او واقعياا  رسه مناوقاا  نااه لااري

 یاې د خپلا  كړنا  پاه ل ماه كاې ټيټا ي او ونې كچاه الو ارز 

 .ويرااري 

د ساړي  چاې دغه غربا ن نه چې ني روز هله راڅراندېږي

له كنټروله وتيل دي، د هغه د ژوندانه په كړنالرې ودلېږي او د 

 .وڼه غ ره ك ي( impulsion)  ونېپار وس اس او 

 

III . مېكانېزمونه حقارتپه اروايي ناروغانو كې د 

  او لاحقريو د اډوډي  ميكانينم وايد په  چار چلندد واړو د 

 .د هغه په وېلښت ن  كې ولټ و

  Neurosis and Psychosisو  او سايكوو و نېور 

هغ مره زياته نه  يي روز اخته كسان  كې د سل ك اډودپه ن

د دوى ټ ل اروايي نظاام ويجااړ كاړي؛ ځكاه چاې پاه  چې ده

. هغ ى كې فكر او تعقل ال د نظم په راوستل  واندې كار كا ي

ااډوډۍ خارب وي او هام  هسل ك پ په دې مانا چې دوى د خپل



 

 

 

111 

د اډوډي  د ختم لا  پاه  چې خپل  هغ  ناكام  هڅ  خرب وي هپ

 چاې پاه نېا روز اختاه كاس پا هېږي. م خه يې تر رسه ك ي

 regulationد تنظايم  چې هغه له دې ځ رېږي. ن رمال نه دى

عا  . ت  تر منځ تعادل نشتهد امكانات  او د ده د غريني انفعاال 

ټ لنين  د ده اړتياوې له چې نه يش ك الى( هڅې عقالين) كړنې

په هر حال د ي ه كت ني په ت اه د  خ  واقعي  رسه وراورې كړي

 . ده سل ك څاري

 پاه ساايك زون  كاې، يعناېخ  په ال ژورو اروايي ناروغي  

او اختالل عم مي  م مي او د واړي پار ټ لا  ارواياي  ياډوډ

 ناروغ نه يش كا الىپه دې حال  كې . سازمان ن  وزر غ ړوي

د خپل سل ك وې نظمۍ وپېژين او يا اقالً په خپل ذهن كاې  چې

د  چاې د ضاون ل  تا ا  چې دلته كېداى يش. يې ضوط كړي

ت  تر منځ د شديد وحادت پاه تنظيم ل  اخري وڼه ده، د انفعاال 

ماتې وخ ري او يا كېداى يش دغاه كړناې د ل مړنيا  واد   اثر

پر ن ر سړى  چې وي ې ش ېضعيفزېږي  ع امل  په وجه ه مره 

 .ويړى له السه ورك ت ا د ني كې واندې  ځا 

كه چېرې واړى و نه يش كړاى  يعنېپه ل مړي ص رت كې 

پاه خپال ارواياي ساازما  كاې ضاوط  د خپل سل ك څرنګ اىل

سې لكاه غويخي هام. د هغه له عقل څخه الره وركېږي ي،كړ 
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دا . ناه كا ي كاار( قنب منا)قنب ښ د  چې ت پا  كې تېنپه 

 چاې ځكه چې په دې حال  كې انفعااالت دوماره شاديد وي

 . ايساروالى نه يش يېفكر 

ځكاه  نا  په دويم ص رت كې د عقل چلناد كمانورى دى

 .انفعاالت شديدېږي او د عقل ځاى نييس

ن د ممكا چاې انكار ناه كا يڅخه ادلر هېڅكله له دې 

پاه وجاه ملا  نګه ودننېږي  ع ا د ې نخښېاروايي ناروغي  ډېر 

د خپل  منالعاات  لاه یې ناروغۍ  ده دا ډول خ  وي ېراپيدا ش  

 چې خپل وخ  پر هغ  ناروغي  ولګ ي چې ايستلې دي دايرې

 .لري أنشاروازېږي م

اوسانى  چې سايك زون  په اړه( رسشتي) فنريد  ادلر مثالً 

مونا نه پېژين، وااور  د هغ  ودننېږې( ۷۶۹۱)علم ال تر اوسه هم 

غي  اسااس د وااړي د عااطفي ياا انفعاا  و نار  لري چې د دې

خپلاه يا  ډول واقعاي وادين ه دا پا .نظام په وې نظمۍ كې دى

 .ونك  چلندون  رسچينه دها ده او د ډېرو تجرو  او حقري نيمګړتي

تګاه د دغ  مات  پر وړاندې تر د واړي غريعادي اروايي دس

كاې پاه ښاكاره ډول ه سايك ز پا چې پ رې غربا   ښيي ېهغ

 .يش پيدا

په همدې وجه كه اروايي دستګاه لاه رسه غريعاادي وي او 

نك  چلنادون  مخنيا ى و و حقري اداره نه يش او د  سمهپر وخ  
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دغاه نااروغي پاه . ونه يش؛ تقريواً خامخا په سايك ز ختمېږي

 چاې حقيق  كې هغ  ځانګړو ست ننو ته د ځ اب حيثي  لري

 .وررسه مخ كېږي پر موال ج ړجاړيواړى له مطيط رسه د 

د ني روز مختلف ډول ناه د هغا   ،په اسانۍ رسه ك الى ش 

نك  ع امل  لاه و و د حقري  چې غربا ن ن  پر اساس ډلوندي كړو

 :م اردو ته وه تم ش   له دې جملې څخه دغ. خ ا تعينېږي

دايارې د تنګېادو د  چاار چلنادد تېښتې او د تجروې او  -الف

 :ني روز

. د سايك ز په ت ااه ليادالى شا  د دې ني روز وروستۍ وڼه

يا د ځ انۍ لې نت ب له هغا   schizophreniaمثالً شينوفرين 

په هغه كې له وورين مطيط رسه د نااروغ  چې م اردو څخه دى

كاې  autismاړيي ويخاي پارې كېاږي او نااروغ پاه اوتيانم 

 ٭.ډووېږي

                                                 
په شېزوفري  كې سرړى پره . اوتېز  او شېزوفري  د تطېل دوه متضاد قطبونه دي ٭

خېال كې ېوبېاي او خېال له حقېقته نه يش بېلوالى، په شېزوفري  اخته نراروغ 

ه وخېژي، نو ړومان كوي چې په ريښتېا هم سرپوږمۍ كه په خېال كې سپوږمۍ ت

يوه اريث ناروغي ده چې اخته كس به د تطېل وړتېا نره  autismخو . ته خت  دى

لري، هغه به په ځان كې ېوب وي، يواوې به د ځان په اړه فكر كوي، د بل درد او 

الى يواوې د واقعېتونو په اړه فكر كرو  دى. ايل نه يش در  كوالىحغم، د بل خوش

ژباړن. يش، نه د تطېيل مسايلو په هكله
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ډول نه،  ځینېد مسم مي  د جن    چې هغه ني روزونه -ب

رافاات  او عقيل او حرفه يې وې ثوااتۍ او د جنيسا انط انفعا ،

 .ه رانغاړيتطريي حاالت  ځينې ډول ن

ناروغ د عجيب و غريب سل ك  چې اعرتايض ني روزونه -ج

 واازۍهمجانس يا  homosexualityاو په ځين  م اردو كې د 

 .خ ا ته ويايي

 د هغاه پاه نظار. لاه جنايتاه وېلا يادلر نيا روز  :جناي 

د ټا لنې ضاد  چې دې خصل  هغالواً د خپل عمل پجنايتكار 

خپل عمل پاه پا ره  په ني روز اخته كس خ  پ هېږي ،ىعمل د

لي  د و جنايتكاار د خپال مسا  . ه ښيارۍ نه يش درك ك الى

نيا روز اختاه حاال دا چاې پاه  ؛احساس پر ضد موارزه كا ي

دى لاه داساې . اڼين ر مس ول  اعامل  په خاطر خپل د  كسا 

 .د ده مس ولي  سلو ي چې ن ر تنګ ي فيات  رسهنامساعدو كي

 عقايلكم  هدو عل  ي ازې خپلنې ل كې ځا  دجنايتكار د 

او د عدال  له منګ ل  څخه تېښته ورته منلا ب ل يا اىل  اڼي

له ولې خ ا جنايتكار د فعالي  لپااره ډېار ظرفيا  او . يوريښ

ااډوډو په نيا روز اختاه كاس غالوااً پاه اڼا   خ  تيارى لري

د ني روز ناروغا  خپال متاايالت . ويري فعاليت ن  و خ  ظاه

ه لاه ټا لنې رسه حال دا چې جنايتكارا  په ښكار  ،په شا متو ي

 ه د ني روز د ناروغان  جګړه مار چلندله ن رو رس . دښمني ك ي
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ه دغه تا پري پا خ  اران  تر جګړه يين چلند كم نه دىد جنايتك

ورغا ىل ږدي او  جنايتكار پر خپلې جګړه ماارۍ چې كې شته

ي؛ ځكاه چاې هڅاه خپل  وڼه د دوه مخ  او منافقان   کلهكله 

 .وسايتپټ ك ي خپل ظاهر 

 

  د ادلر او فرويد د نرريو تر منن اسايس توپري .% 

 

پديدو او ارواياي غ ټا  پار  الشع ريادلر او فرويد دواړه د 

 چاې ديد دوى په نظار دا داساې انفعااالت . شت ا  واور لري

شع ر يا وجدا  ته يې الره نه ده م ندلې او ممكن د وجدا  لاه 

 خا  ه ولاريپر ټ ل  ورخ  اغېان  چار چلندخربتيا پرته د سړي د 

 دى؟ دې دواړو د نظري  تر منځ ت پري څهد  چې پ ښتنه دا ده

پاه  وپه فرويدينم يا د فرويد په اروايي نظام كې د ټ ل  غرين 

رينې او د هغاې د تطا ل پار منځ كې اسايس نقش د جنيس غ

مساايل لاه دغاه  چاې غاړه دى او يا اقالً دې تاه متايال شاته

كې د ورش د سل ك  ادلرينمحال دا چې په . ليدل ري وڅېړل يش

، ل يي غ ښتنه او خ نديت ب ته په اړتيا كاې حقارتالمل نه په 

 .لټ ل كېږي



 

 

115 

د  complex  Oedipus «ديا  غ ټاهو ا»پاه دې ت ااه د 

لاه هغاه ( متل )د خ ند اخيستنې او خپل ل   هه نظر لفرويدينم 

ماش م د خپال ما ر ياا  چې ل مړين احتياج څخه رسچينه اخيل

 يعناېهر ي  چې د ده مخاالف جانس وي )په اړه يې لري پالر 

ادلر وايي چې دلته د جنسي   خ  (هل  د م ر او نجلۍ د پالر

؛ نجلۍ هم د م ر په اړه ورته كشاش لاري ،منرح نه ده مسئله

واړى د ناات انۍ، ا ښاه تا ب او  چې دا ده مسئلهولكې مومه 

وروسته وياا د پيااوړي . پر وړاندې څه ډول غربا   ښيي ېوېر 

پر ل ر ورڅكېدل ممكان د شاو اين متلا  رنا  ( م ر يا پالر)

 .واقعي غ ټه واوړي هپ Electra ادي  يا الكرت و واخيل او د ا

                                                 
  :Oedipus  د يونان په اسطورو كې يو سړى دى چې خپل پالر وژين او له مور

فرويد وايي د شهواين تكامل په بهري كې هل  مور خپله معشروقه . رسه واده كوي

پرالر پالر خپل رقېب ړڼي او ړومان كوي چېدى . ړڼي او د متل  هېله يې لري

پره  castration complexې غچ واخيل او دى به خيص كړي، همدا ده چې به تر 

فرويد همدارنګه وايي چې نجونې په دې پړاو كې مور خپلره . كې رامنځته كېاي

 Electra رقېبرره ړڼرري او پررالر ترره د معشرروق پرره سرردړه ړرروري، دا حالررت د 

complexده چې مرور  الكدا هم د يوناين اسطورو يوه كركټره. په نامه هم يادېاي

يې پالن لري د دې پالر ووژين خو دا غواړي د خپلې مور په وژلو رسه خپرل پرالر 

د تكامل په نتېجه كې به دغه فكرونه د ماشو  لره ههنره لررې . له مرړه وژغوري

 ژباړن. كېاي او نارمل انسان به ځنې جوړېاي
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پل ياا   يد اكرثد فرو چې په اړه خربه دا ده حقارتلېكن د 

له غ ټې څخه  castration ت بيخصدا د  چې داسې انګېري

له  «د جنيس ال  غ څېدنه»غ ټه ت ب خصيد . رامنځته كېږي

 سړى ا ما  ك ي ي ې الشع ري وېرې څخه رسچينه اخيل چې

   .خپل جنيس ال  وه السه وركړي او يا وه تاوا  ورته ورسېږي

غ ټه لاه  ت بخصيد  چې لري ادلر خربه اپ ټه ك ي او واور

د جنيس تجروې پاه  د جنيس دستګاه يا چې زېږي هحقارت هغه

 .ورخه كې راوالړ ش ى دى

 په دې ت اه د فرويد او ادلر تر منځ د هغ  مفااهيم  پار رس

ه واره كې يې څراندوي اختالف ليادل پلې د جنيس مسئ چې

وېشمېره دي او په دې وطث كاې  جنيياتد دې مسالې . كېږي

 .ه ځايېږين

                                                 
  :castration complex د فرويد د نرريې پر اساس كلره چرې ماشرو  هلر  

پوهېاي چې د نجونو تناسيل الت د ده په شان نه دى، ړومان كوي چې نجونې بره 

وروسته د ده پره الشرعور . چا خيص كړې وي او تناسيل الت به يې غوڅ كړى وي

كې داسې وېره پېدا كېاي چې پالر به يرې د دې لپراره دى خيصر كرړي چرې دى

ټولو يا ځېنو برخو د لره دغه الشعوري وېره هم د تناسيل غړو د . خپله مور غواړي

ځېنې . السه وركولو په اړه او هم د تناسيل سېستم د وظېفې په اړه پېدا كېداى يش

ژباړن. خل  بې سببه ېارېاي چې د كوروااليي توان به له السه وركړي
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تطا ل د  ۍ انرژ يا شو اين libidoپه فرويدينم كې د ليويدو 

حال دا چې د ادلار پاه نظار  ؛نديښ انسا  پر هره تجروه اغېن

 چاې جنسي  د ن رو فعاليت ن  په شا  ي  فعالي  او ي ه اړتيا ده

اويس او كا الى  نىكو حقريو كېداى يش د هرې تجروې په څېر 

 اړخ ولاري، د اڼا  واېالرو لنومااً جنيسا چې يش پرته له دې

لاه  چې  عاملونىكو حقري ورعكس هغه  .ن  المل وارځيجربان  

ممكن سړى پر داساې  ،جنيس مسالې رسه هېڅ تړاو هم نه لري

 .الرې و ځي چې جنيس جربان ن  ته مخه كړي

 


