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 ۍمزاجي ناروغ
 

 يلیونتوب او بدخوب مست ،نخپگا
 

 
 

  :هزسری
 

   . يدشن( ناروغۍ وا قعات په نړۍ كې خورا زیات ېردخفګان )ډپ
رې ېچ د دنیا پر مخ هر  نډپرېش وریږي.ځ  ملیونه خلك دخفګان د ناروغۍ څخه  ۱۲۱  خم رپد تخمین له مخې د دنیا 

پیدا كیږي او هره كتګوري خلك، كوچنیان، ځوانان، د متوسط عمر خلك، زاړه، ښځې، نارینه، غني او فقیر پرې اخته 
ایطو دخرابۍ له کبله نسبت هغو خلكو ته  رشونوردژوند داقتصاد او دداى شي. البته په فقیرو او غریبو خلكو كې ېك

   . يش ازیات پید  یښای  يچې ښه ژوند لر
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هره پلوه ښه او هوسا ژوند لري هم زیاتې دي.د مثال په   له وادونوپه خلكو كې چېېهښې حتى د هغو ېپ د ډپرېشن
.په   یدهرو شپږو نارینه و څخه یو نارینه په ډپرېشن اخته  هل ډول د استرالیا له هرو څلورو ښځو څخه یوه ښځه او 

   ملیونه دي . ۱۴ریكا په متحده ایاالتو كې لیونه او د امیم۱،۳۵ښې ېپې د شدید ډپرېشن كلنۍ زاكاناډا كې یو
 

 ۱۸ هل لیونه نفوس لري،یم ۵،۴ې زاواد دى او یوېهپه ډنمارك كې چې د نړۍ یو هوسا، پر مختللى او غني 
نځم ډنماركى یپفیصده جوړوي، هر    ۵تر    ۴لري چې د ټول نفوس   نډپرېش و ګړي یې  ۲۰۰  ۰۰۰    پورته هڅخ  كلنۍ

   اخته كیږي . نډپرېش په خپل ژوند كې یوځل په
 

ډپرېشن لري. سره له دې چې اكثره ناروغان چې ډاكټر ته   په ډنمارك كې هر لسم ناروغ چې ډاكټر ته مراجعه كوي
ډېره ستړیا لري، دردونه  ېمراجعه كوي د كوم روحي تكلیف یا ډپرېشن څخه شكایت نه كوي، د مثال په ډول وایي چ 

   داى .ېكیده و شي هنې ښه لري، اشتها یې خرابه ده او یا د شپ
 

كاله اوږد جنګ، فقر او  ۳ ۷ ېره نه ده معلومه خو په افغانستان كېمواد كې د ډپرېشن شېهسره له دې چې زموږ په 
غریبۍ بیكارۍ، د تعلیم نشتوالي، نا امنۍ، ظلمونو، تجاوزونو، وروسته پاتې والي او نورو ناخوالو دپه نظر كې نیولو 

ښو كچه خورا جګه او د پورته ذكر شویو  ېپویالى شي چې زموږ په هیواد كې به د ډپرېشن د    سره سړى په یقین سره
   وادونو په پرتله څو چنده زیاته وي .ېه
 

رنځ ځپلي او مظلوم افغان سره مخامخ كیږي تندى یې تریو، د شونډو څخه یې  ٬ُ  وزلی ېب ركله چې یو سړى د ه
   له ورایه ښكاري . یلخفګان او زړه خوړینوا ٬ مغ  رې څخه یېېڅ  هل خندا الوتې او

 

واد كې د اروایي ناروغیو متخصصو ډاكټرانو ته الس رسى ستونزمن دى او له بلې ېهیوې خوا زموږ په ګران  هل
خوا كله چې ناروغ ډاكتر ته مراجعه كوي د خپل ډپرېشن اعراض ډاكتر ته ښه نه شي بیانوالى او په عوض كې 

اعراضو څخه شكایت كوي او ډاكتر هم كله چې په اروایي ناروغیو كې كافي پوهه او تجربه  يمځینو مبهمو جس هل یې
غلطه  يغنارو ېیونه لري دې ته نه متوجه كیږي چې ناروغ ډپرېشن لري كه كومه بله جسمي ناروغي؟ له دې كبله 

ل ډاكتر ته مراجعه كوي او د  ډول ناروغ سرگردانه كله یو ډاكتر او كله ب ېد. پ يتشخیص او غلطه دوا ورکول کیږ
   قسم، قسم دواګانو نسخې ورته لیكل كیږي .

 

دې پر ځاى چې ناروغ ښه شي ددغه دواګانو جانبي عوارض د ډپرېشن په اعراضو ور عالوه كیږي او بده یې  دخو  
ور پسې بد تر واد كې د بې كیفیتو او جعلي دواګانو زهري او بد تأثیرات دناروغ تکلیف ال نېهال دا چې زموږ په 

طبیبانو ته مراجعه کوي او یا په  ينکوډگرو او یونا ٬مالیانو  ٬ورکونکوذیتعو  كوي، باال خره ناروغ مجبوریږي
زیارتونو ګرځي.د تلقین له مخې ښایي ډېر لږ د ناروغ په اعراضو كې ښه والى راشي، خو اصل مرض تر اخره 

اورپټ  ېلکه دسر   ېیانه ګفخ لهودرمانه رنځ اخته كیږي ا ناروغ په بې  پورې بې عالجه پاتې كیږي، په اصطالح
وادوكې د ددغه  ې هو ینېدواد افغانستان كې او حتى د مهاجرت په وخت كې په بانېهځي. زه په خپله په خپل ګران ېس

  .قسم رنځورانو سره ډېر مخامخ شوى یم
 

دمست   ېچ کله   ئلپه تفصیل ولو ېیبه   ېکر  په آخ    کتاب ېدد ېچ دوه ق طبي ناروغۍ ناروغان   د   عجیبه خوالداده چی
په  ېکمیاعلي صاحب )رح( په زیارت  لو دېخ ثمر والیت د وي دننګرهار ېکپه مرحله  (Mania)لیونتوب 

کوټه   ېزدروا ېبپه یوه کوچنۍ  ېکژمي په شدیده یخنۍ  دره شدیده ګرمۍ اویا ېډپه   يړاو دځنځیرونوتړل کیږي او
لکه بال تشبیه دیو سخت داړونکی  یږیو حیوان په شکل وږی ت د   يرل یله اوږدوایونیم متر سور اودوه متر ېچ  ېک

شو په یپ د وتړل کیږي ا په ځنځیرونو  راو څیروونکی وحشي ځناور او یاپه منځنیو پیړیوکی دسخت جنایتكارپه څی
شن په دوره واوړي  ډپری د ډول دمست لیونتوب دوره يعپخپله په طبی ېی ېچشان یوه وچه مړۍ وراچول کیږي اوکله  

زیارت   د  ېی  خلك  او نورددنیا نه ناخبره ناو آرام شي نو دزیارت ملنګا  یلله کبله غ ېردو دډپریشن  داو ناروغ 
    . يبرکت بول

 

دکتاب  په دوهم  چاپ   یکبله م ی، لد يیږورځ خهڅ  ۍدبد خوب وادوالی رهډی ږزمون یږیپوه یلوستونک  یلکه چ
 .    لړ په  هکله معلومات ور اضافه ک ۍاو دهغي دتداو  ۍدبد خوب لی تفص  هڅویپه    یک
 

په اندازه  ېدخپلي وسكم وي  رډېهم  هڅ د علمي غنا لپاره كه  ېژب ۍمورن ېرانګخوا د  ېله یو ېلپاره چ  ېدد
لوستل   ېهم مسلكانو ته اوهم خپلو هغو وطنوالو ته چ  وانوځ   رانوګخپلو   ېخوا م ېوي او له بل  یخدمت شو  ییوکوچن
(  اءی)من ونتوبیمست ل ٬ ۍناروغ ېورونكځ د  شنېپرډوي .  د  يړك ېاندړو هڅ په اندازه  ېوس ېشي د خپل یکوال

 .    هړورک ېلوستونکو په واک ک رانوګد هګولټ  ېالند ېپه باب م ۍاو بدخوب ۍ،دوه ق طبي ناروغ
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 ېچ  لهګڼو ېواخلي غوره م هګټهم مسلكان  وانځ وال او هم  وادېه رانګ ږهم زمو خهڅ  ېلیكن ېد د ېلپاره چ  ېد د
  .    يېږورس هښېګڼ ېدرنو لوستونكو ته ی ېموضوع دتوان تر حده مفصله او ساده  ولیكل شي، هیله من یم، چ 

 یولټاجازه نلري،  د  یاود ن سخي ورکولو رسم  ینه د  اکترانډدطب    یچ   وادوالیهغه محترم ه   یچ  دهړو  ادولویخود
 يړک هیتوص یذکرشوي دواگان یکتاب ک یپخپل سر بل چاته پد یحق نلري  چ یله مخي  دد نویدطبي قوان اءیدن
 .يړاستعمال ک  تهیداجازي  اوهدا اکترډد  یپخپله ب  ائيیاو
 

د كومې علمي سهوې او غلطۍ سره مخامخ كیږي هیله ده خپل  په وخت کی دلوستلو ددی لیکنې كه ګران لوستونكي
  :توجو وشي ته ا چاپ او خپرولو كې یې اصالحیچې په ب يوراواست رنټي آدرستنا ېدماپه النز نظرونه

 

shafaq53@gmail.dk  
 واد او ګرانو ې هخپل ګران  د
 ه وادوالو سره په ژوره مینېه

 
  قډاكتر بادام شف
 ، آغوس ښار
    ډنمارك
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