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Schizophreniaسکیزوفرنیا څه شی دی ؟ 

د انسان فکر کول ، احساس او عادت متاثره  چي  دا یوه عقلی ناروغي ده 

ددي ناورغي نښو نښانو یا اعراضو ته د ناروغي مثبتي یا منفي .  کوي 

 . نښې وایي 

 Positive’ symptoms‘د سکزوفرنیا مثبتي نښي یا 

یو شمیر خلکو سره وخت په وخت وي او دا ضروره نه ده چي دا دی یوه 

دې ته تمایل پیدا ،   ېفرنیا کي دا ستونزخو په سکیزو . ستونزه وبلل شي 

د ناروغ ذهن ورسره بوخت وی  . کوی چي یو چا ته مشکالت پیدا کړي 

 :دا نښی په الندي ډول دی . او هغه ناراموي 

Hallucinations 

،  اوريهلوسنیشن هغسی حالت ته وایي چی یو څوک داسی یو څه و

ووینی ، بوی او یا احساس کړي چې هلته نه وي او هغه څه  له سره نه 

 . په دي کي معمول ډول د غیبی آوازونو اوریدل  دي .  وی 



 دا آوازونه څنګه وي ؟

معموال سره له دی چي . دا آوازونه داسی وي  لکه بلکل چې رښتیني وي 

ي له بهره دا غږونه بل څوک نه اوري داسی لګي لکه ستاسو غوږ ته چ

ممکنه ده چی تاسو دا غږونه له بیالبیلو ځایونو واوري یا دا چي د .  راځي 

دا آواز ممکنه ده چی له تاسو . یوه ځانګړي ځای او شي څخه درورسي 

سره په مسقیمه توګه د خبرو په شان وي او یا دا چي کوم بل څوک ستاسو 

کیدای  شي . ي دا داسی وی لکه د بل چا خبري چي اور . په اړه غږیږي

یاې،لهانتقادهډکېخبرېخوډیرځلهسختېو ېدا خبري خوندور

 .وېاوددرداوغصېخبرېوېېکنځل

 خلک ددي حالت په وړاندی څه ډول عکس العمل ښي ؟

تاسو هڅه وکړي چي داسی وضعیت ته هیڅ پام ونکړي او  له ممکنه ده 

ورپسی خبرې وکړي یا حتي که چرته دا ، یا دا چي ظره یي  وغورځوي ن

ممکنه ده داسی . غږونه لوړ او ځورونکي وي  ورباندي چغي ووهي 



سره له دي چي تاسو پوهیږي چی باید دا کار تر سره نکړي   احساس کړي

. خو تاسو مجبور یی  هغه څه چې  درته ویل کیږي تر سره  یې کړي 

شوي مکروفون ، لودسپیکر تاسو ممکن اندیښمن یې چي دا آوازونه له پټ 

 . او یا هم له روحاني نړۍ څخه راځي 

 دا آوازونه له کومه ځایه راځي ؟

وري خو دا ستاسو ذهن ادا غږونه خیالي نه دي تاسو یي په رښتیا   

سکین یا د مغزو ځانګړو معاینو ښودلي چي کله تاسو خبري . جوړوي 

غږ اوري روښانه کیږي یې په مرسته  د مغزو هغه برخه چي تاسو اوري  

بله وینا ستاسو په مغزو کې په هغه فعاله وي یا ، چي کله تاسو غږیږي 

ستاسو دماغ ستاسو په ځینو فکرونو  او یا له .   توري یا کلمات جوړوي 

یې کوې  له امله ځان سره په خبرو  چي له بهر څخه د آوازونو د راتلو 

 . غلطیږي  

 نور خلک هم دا آوازنه اوري ؟



دا . ه شدید دیپریشن کې هم کیدای شې داسي اوزاونه واوریدل شي پ

اوازونه یو څه ساده وي او په پرله پسي توګه منفي او له انتقاده ډک کلمات 

دا آوازونه ممکنه ده واوریدل شی او .  او خبرې بیا بیا ذهن ته راځي 

 ښایي دا آوازونه خوش اینده وي او.  ند اخالل نکړي وستاسو ورځني ژ

دا ډول آوازونو معموال .  ډیر لوړ هم نه وی او کله کله واریدل شي 

 .  درملني ته اړتیا نلري 

 نور ډولونه  hallucinationد 

اسی بوي او مزه احساس ممکنه ده داسی شیان وګوري چي نشته او یا د

 هیو شمیر خلک په خپل بدن کې  یو نارامه او له درد.   نه وي کړي چي 

 .  یا داسی فکر کوي چي څوک یی لمس کوي او یا وهي . ډک احساس لري 

Delusions  یا هذیان 



هذیان  داسي یوه حالت ته و ایي چي تاسو په یوه څه په کامله توګه باور 

لري او مطمین یي خو نور خلک فکر کوي چي دا یوه غلط فهمي ده او 

 .  هغه څه چې تاسو ورباندي اطمینان لري نه دي شوي 

له تاسو سره هیڅ شک نه وي خو نور خلک وینی چي ستاسو دا بارو ناسم 

که چرته تاسو له نورو سره د خپلو . ، غیر حقیقي او ډیر عجیب   دی 

په اړه خبرې وکړي ستاسو دالیل نورو ته کوم مفهوم نشی لري او  یونظر

  ورباندي  تاسو په اړه چي فقط څه  یا هم تاسو نشی کولی چی دهغه

دا یوه نظریه ده او یا د نظرونو یوه مجموعه . وهیږي توضیحات ورکړي پ

چي ستاسو د کلتور او یا مذهبي محدودیتونه له وجي یې په اړه توضیحات 

 . نه شی ورکولي 

 دا څنګه پیل کیږي ؟

دا ممکنه ده یو واري راشي او تاسو به یي په اړه  په رښتیا هم        

ممکنه ده  تاسو د څو میاشتو او اونیو لپاره پر .  پوهیږي چې څه روان دي 



دې فکر وکړي چي کوم څه ناسم دی خو دا چې دا څه دي په اړه یې  څه 

 . نشي کولي 

  ممکنه ده  یوهdelusional  وی لکه یا له هذیانه ډکه  نظریه داسی

هلوسنیشن البته که تاسو یو اواز واروي چي ستاسو په اړه خبرې 

کوي ممکنه ده تاسو دا داسی توجیع کړي  چي حکومتې موسسې مو 

 .یا تعقیبوي مو څاري 

  Paranoid’ delusions 

دا یو ډول فکر دی چی تاسو داسی احساسوي چي څوک مو تعقیبوي یا 

وې چې تاسو به وایي چې حکومتي جاسوسان  سي ممکنه ده دا.   ي مونیس

په غیر معموله توګه  تاسو ممکن داسی فکر وکړي چې نور . درپسي دي 

 . له خپلو ځانګړو قوتونو او یا هم تکنالوژي سره تاسو کې نفوذ کوي 

ورځ په ورځ مو په دې پوخ یقین وي چي ستاسو د ژوند ملګری یا ملګرې 

غریبو توضیحاتو په  جیبوبیا نو په ډیرو ع. بی وفا او  د اعتبار وړ نه ده 

دې مطمین شي   چې  له بل چا سره یي د جنسي اړیکو په اړه  څه شته 



خو  .   کړې ده وفایي بی  یې هم کومه  ا چې دا له سره نشته او  نه حال د

 . نور خلک په دې ارتباط هیڅ کوم څه نه ویني  

 احساس تاسو ته ډیر له غذابه ډک  یښکاره خبره ده چې ناارامه کونک

دا به دهغو خلکو لپاره چې تاسو  فکر کوي تعقیبوي مو هم . وي 

نارامونکي وي  په تیره که دا خلک ستاسو نیژدي دوستان او یا هم د 

 . کورنۍ غړي وي 

Ideas of reference  یا راګرځیدونکي نظریي 

تاسو  ویني چې د ورځنیو  معمولو پیښو څخه ورځ په ورځ ځانګړې 

تاسو داسی احساسوي چې هر څه ستاسو په اړه دي په . مفهموم اخلي 

او یا . ځانګړې توګه د راډیو او تلویزیون پروګرامونه ستاسو په اړه دي 

مثال په توګه یو څوک تاسو  د. داسي فکر کوي چي یو څه تاسو ته وایي 

عجیبه بڼه لري لکه دا موتړونه چې د سړک پر سر ،  چې یو څه  ته وایي

 . تیریږي او یا هم نور شیان 



 له  هذیان سره مقابله 

  هذیان یا توهمات ممکنه ده او یا هم ممکنه نده چې ستاسو پر رفتار

 .اغیز وکړي 

  دا کیداي شي تاسو ته ګرانه وې چې د نورو خلکو په وړاندي یي په

که تاسو ته دا روښانه وي چي دوي به ورباندي اړه خبرې وکړي ځ

 . پوه نشي 

  که تاسو داسي فکر کوي چي نور خلک تاسو ته د ضرر رسولو او یا

هم ځورولو هڅه کوي تاسو ممکنه ده دا خبره صرف له ځانسره 

که  تاسو داسی احساسوي چې په رښتیا درته ګواښ کیږي . وساتي 

ه یو ډول یي له ځانه لري نو تاسو به ممکنه ده دا وغواړي چې پ

 .کړي 

  ممکنه ده تاسو هڅه وکړي چې له خپلو دې ډول احساساتو چې فکر

وروسته .  کوي د چا له خوا تعقیبیږي له یوه ځایه بل ته سفر وکړي 



له څو ورځو او یا اوینو په نوی ځاي کې هم ورته حالت بیا 

 . احساسوي چي څوک مو تعقیبوي 

Muddled thinking (or ‘thought disorder’) 

 پیچلی تفکر یا د فکر اختالل

دا ګرانه وي چي تمرکز وکړي دا نو په هغه وخت کې ډیر او به  تاسو ته 

 :ال ډیر ګران شي چي کله 

  د یوې ورڅپاڼي مضمون ولولي او یا دا چې د تلویزیون پروګرام تر

 . پایه وویني 

 ه لري د ښوونځي یا پوهنتون د درسونو دوام ورکولو کي ستونز 

 د خپل ذهن په تمرکز کي مشکل  ته تمرکز نشی کولي او   خپل کار

 . لري 

تاسو له یو فکر . فکرونه  سرګردان او منحرف کونکي وي ډول  ستاسو دا 

  . یا نظریي څخه بلې ته اوړي خو ددوی تر منځ هیڅ  کوم ارتباط نه وي 



  تاسو د هغه څه په اړه چي په ځانګړې  ووروسته له یوې یا دوه دقیق

یو . چې په اړه یې فکر وکړي  ،  نشې په یادولي، توګه مو فکر کاوه 

کله چې . شمیر خلک وایي ددوي فکرونه ډیر پیچلې یا مبهم دي 

ستاسو فکرونه په دې ډول بی ارتباطه شې نو دا به نورو خلکو ته 

ی ارتباطه غږیږي یعني تاسو به ب .ګرانه وي چې ورباندي پوه شي 

  .او څوک به سم نه پوهیږي چې د څه په اړه غواړي خبرې وکړي 

 

 داسی فکر کول چي څوک مو څاري 

 :تاسو به داسي احساسوي چي 

  ستاسو خیالونه یا فکرونه یو وار ورک شی لکه یو څوک چي دا

 .فکرونه ستاسو له ذهنه اخلي 

  دا فکرونه بل چا تاسو داسي فکر کوي چي دا ستاسوخیالونه نه وو

 .ستاسو په  ذهن کې ځای کړې دي 

 یږي ستاسو بدن تسخیر شوی وي لکه   د یوې نانزکې په شان کنترول   



ځیني خلک دا حالت داسي توضیح کوي لکه چې  د راډیو ، تلویزیون  

په واسطه ورته دا فکرونه راځي او یا یاوړانکې  د شعاع  ریا د الیز

یو شمیر  نور بیا . دا چې همدا وسایل یې په بدن کې نصب شوي دي 

سحر او جادو مالمتوي او یا هم  سرګردانه ارواح ، خدای او یا 

 . شیطان یادوي 

 منفي نښې نښانې 

 له   ه آرام آرام  تاسو خپل عادي فکرونه ، احساسات او طبیعي انګیز

 .ي السه ورکو

  په قهر به یي  ، ستاسو انرژي او . تاسو له ژونده خوند نشي اخیستي

هیجان بس  ضایع کیږي او دا به درته سخته وې چي  کوم شی ته 

 . ډیر  احساسات ، شوق او  یا مینه وښیي 

  تاسو خپل فکر متمرکز کولي نشي . 

  وتو زحمت ځان ته نه ورکوي  دتاسو د ځایه د پاڅیدو او له کوره. 



 اسو د ځان مینځلو ، او د جامو د پاکي صفایي خیال نه ساتي ت. 

  له نور خلکو سره ځان ارامه نه احساسوي . 

ي پوه شي چي منفی اعراض او دا د خلکو لپاره ګرانه وي چي په د

دا ممکنه ده هم تاسو او . دي او دا یواځي لټي نه ده  ېریښنې نښ ېعالیم

 . هم ستاسو کورنۍ ته ګرانه وي 

ستاسو کورنۍ به په داسی حاالتو کي داسی احساسوي چې تاسو دې ته 

تاسو به خپل وضعیت ورته . اړتیا لری چي له دې حالته ځان وباسی 

منفی نښي د مثبت په .  له سره به دا توان نلری ،  توضیح کولی نشی

ځان څرګندوي خو کیدای داسی وي چي ګذاره ورسره  ېلږ ېتناسب ډیر

 . ډیره سخته شي 

 دا ټولي نښې لري ؟  هر ناروغ سکزوفرنیا  د  

نه ، کیدای اواز واوري او یا منفی نښې ولري خو  له توهمه ډکې  نظریې 

فکر له اختالل سره یو څه منفي  دځینی خلک . اختالل ونلري  ي یا فکر



که تاسو یواځي فکری اختالل او منفي نښي نښاني لری . نښې هم لري 

نور څه چې لیدل کیدای . کلونو لپاره هم ونه پیژندل شي ممکنه ده چي دا د 

 :شی عبارت دی له 

Loss of "insight" د معقول فکر یا بصیرت له السه ورکول 

دی یی کولی شی  چې  لکه فکر کوي چي نور ټول غلط دی او هغه څه شی

داسی فکر کوي چي ستونزي له ټولي تا سو  . نور ورباندی نه پوهیږي 

 . دنیا سره دی نه له تاسو سره 

 دیپرشن یا ژور خبګان 

 که چرته په تاسو کي د لومړي ځل لپاره سکیزوفرینا رامنځ ته شوی وی 

  ددی چانس شته چې تاسو ته  معموال تر هغې دمخه   ۰۵-۰۵تقریبا

ځان څرګند کړي  ، خبګان پیدا  چي د ناروغي  نورې قطعي نښي

 .ي ش



  یو له اوو تنو کې ممکنه ده چي له نورو نښو سره دیپریشن ادامه پیدا

 Antipsychoticکه څه هم چي انتی سایکوتیک درملو .  کړي 

medication  باندی انتقادونه کیږي چي اثر نکوي خو بیا هم څیړنو

دیپریشن یا   دا ښودلي چي دا درمل د سکیزوفرینا د ناروغانو د

 . خبګان په ښه کیدو کې مرسته کوي 

  که چرته تاسو ته سکیزوفرینا وي او د خبګان یا دیپرشن احساس

 . کوي نو په یاد ولری چي چا ته ووایی او دا مسله جدی ونیسي 

  سکیزو فرینا څومره معموله ده ؟ 

دا ناروغي له هرو سلو انسانانو څخه یو د ژوند په بیالبیلو پړاونو 

 . ې اغیزمن کولي شي ک

 دا چاته لګیږي  ؟

ی شی او ډیره په ادا ناروغي نارینه او ښځو دواړو ته په یوه اندازه لګید

اقلیت  دهمداشان ، هغو خلکو کې چې په ښارونو کې اوسیږي لیدل کیږي 

له پینځلس کلونو څخه . کې هم ډیره لیدل شوی یا لږګکیږو قومونو په ډلو 



وي خو له دې عمر څخه وروسته هر کله یې د  په کم عمر کې ډیره لږه

 .کلني عمر کې وي  ۵۰کلنی څخه تر  ۵۰لګیدو امکان شته معموال له 

 د سکیزو فرنیا الملونه یا علتونه څه دي ؟ 

دا ممکنه ده د مختلفو . تر اوسه یې مونږ په علت به باندي مطمین نه یو 

 . تر بله فرق لري  شیانو یوه مجموعه وي چي په مختلفو خلکو کې به یو 

Genes  یا ارثي واحد  جینونه 

که ّڅه هم چې له سلو کسانو څخه په یوه کې سکیزوفرنیا پیدا کیدای شي ، 

خو له تقریبا یوله هغو کسانو څخه چي په دې ناروغې اخته کیږي مور او 

  .یا پالر یې سکیزوفرنیا لري 

 :Twinsغبرګوني یا 

یا هغو غبرګونو کې چې له یوې هګۍ رامنځ ته شوي  identical twinپه 

کی  دوی عینا لکه د خپلې بلې خور یا ورور  په    monozygoticوې ، 



که چرته په دوې کې یو ېې سکیزوفرنیا ولري نو . شان جنیتیکه بڼه لري 

 .ددې چانس شته چې په ناروغي اخته شي  ۰۵-۰۵په بل کې 

نه وی یعنی هر یو د مور  identical twinخو په هغو غبرګونو کې چی 

جنیتکه بڼه هم یو  یي بیا په بدن کې له بیالبیلو هګیو رامنځ ته شوي وې نو 

نو که یو یې سکیزوفرنیا ولری نو بیا بل یی لکه د نورو . تر بله فرق لری 

دا ډول ورته . ه نسبت یو څه ډیر د اخته کیدو چانس لري پخویندو ورونو 

ګونو کې چي په فرزندي اخستل شوی وی او بیا په والی حتی په هغو غبر

 .بیالبیلو کورنیو کې هم لوي شوی وي سره  ورته وي 

 په سکیزوفرنیا اخته خپلوان

عادی خلک چي له یو سره خپلوی نلری نو په دوی کي ممکنه ده یو په  

که چرته د چا پالر او یا مور دا .  سلو کی په سکیزو فرنیا اخته شی 

ناروغی ولری نو په هرو لسو کسانو کي یو یې کیدای شي په سکیزو فرنیا 



رامنځ ته کیږي یوه په  ۍهګې له یو ېپه هغو غبرګونو کي چ. ياخته ش

 .او هغو چي له بیالبیلو هګیو راځي یو به اتو کی  ېدوو ک هرو

 مغزو ته صدمه رسیدل  

د مغزو ځآنګری معاینو ښودلي چي د سکیزو فرنیا د  ځینو ناروغانو په 

کي  و یا حاالتو په داسي موار. مغزو کې د نورو په نسبت فرقونه شته  

وده  ونکړاي  ممکنه ده چې د مغزو همدا برخې د الندي علتونو له امله

 :نشي 

  د زیږون په وخت کې ځیني ستونزي چې نوی ماشوم ته د اکسیجن د

 .رسیدو مخه ونیسی 

  د امیندواری په لومړیو میاشتو کې  ویروسي میکروبونه 

 درمل او شراب 

کله کله لیدل شوی چې ناقانونه درمل چې د سړک پر سر یا بی د ډاکتر له 

 .کیږي نسخې  خرڅیږي د سکیزوفرنیا سبب 



کولی  شي چې په تاسو کې  د   Amphetaminesد مثال په توګه 

سایکوتیک نښې راپیدا کړي خو دا کله چې تاسو درمل پریږدی بیرته له 

مهالی ناروغي  دا ال نده څرګنده چې ایا دا درمل پخپله  د اوږد.  منځه ځي 

مو  ممکنه ده چې که تاسو مساعده زمینه ولري اغیزمن سبب کیږی او کنه 

 .کړي 

دا کیدای شی اسانه وی چې درمل یا شراب د یادو  اعراضو څخه  

خالصون یا هم ګذاري  لپاره استعمال شی خو دا شیان ډیر ځله وضعیت ال 

 .خرابوي 

 Cannabisبنګ دانه ،شاهدانه  یا 

   داسی لیدل شوی چي دCannabis  ډیر استعمال  د سکیزوفرنیا

 .سبب شوې دي 

 چې  قوی کنابیس ممکنه ده چې د سکیزو فرنیا  نویو څیړنو ښودلی

 .خطر ډیر کړي 



  په تیره چې  د کنابیس  استعمال په تنکۍ ځوانۍ کې پیل شي. 

  که چرته تاسو په نوې ځوانې کې له پنځوس ځلو څخه ډیر سګرت

وڅکوی په تاسو کې د سکیزوفرنیا  د رامنځ ته کیدلو امکان   د نورو 

 .پږ ځله یا شپږچنده ډیر دی په پرتله چې سګړت نه څکوي ش

  روحي فشارونهStress 

ستونزي معموال تر دی  لږ دمخه چي د ناروغي نښي ډیر خراب وضعیت 

 .ته ورسیږي لیدل کیږي 

دا ممکنه ده د یوې ناڅاپي پیښې لکه د موتړ د ټکر یا د یوه عزیز تر 

 . مړیني وروسته یا د کوم بل سخت غم وروسته را پیدا شي 

دا کیدای شی د کومې ورځنې ستونزې له امله پیدا شی لکه په کار او یا  

اوږدمهالي روحي فشارونه لکه په کورني . زده کړو کي مشکالت 

جنجالونه هم کیدای شي چی دې ناورغی ته زمینه برابره کړي او وضعیت 

 .ال خراب کړي 



 کورني مشکالت 

ونزې د سکیزو فرنیا یو وخت فکر کیده چې دومداره کورنۍ النجې اوست

.  خو داسی نه ښکاري چي دا دې د ناروغي المل وګرځي . سبب کیږي 

په هر حال ، که تاسو سکیزوفرنیا لري نو ممکنه ده چې کورنۍ ستونزې 

 . ستاسو وضعیت   ډیر خراب کړي 

 له ستونزو ډک ماشومتوب  

که چرته څوک له  کي هم لکه د نورو ناروغیو په ذهني ناروغیو

میت سره مخامخ شوی وي  ، وهل ټکول شوی وې او یا جنسي محرو

تیری ورباندی شوی وې د نورو په نسبت ډیر په سکیزوفرنیا اخته کیدای 

 .شي 

 یا زورزیاتی سکیزوفرنیا او خشونت 

لږ شمیر خلک چي سکیزوفرنیا لري خشن شي ، دوي معموال ځان 

 .ژوبلوي یا هم کله کله نور خوږوي 



عقیبولو د احساس له امله وی ، یا غږونه ورته وایي چی دا ت د  دا ممکنه ده

دا معموال د دوه کسانو تر منځ د سیالی یا مسابقې په شکل . وکړه یا هغه 

ډیر داسی وي لکه یو څوک چې مخدر مواد استعمالوي  او یا هم   .وي 

 .شراب څښي 

او  اوسمهال په سکیزوفرنیا ډیر اخته ناروغان هیڅکله روغتون ته نه ځي

ددي توان لري چي  چاری حل وفصل کړي ، کار وکړی او  له نورو سره 

 .کلکی اړیکي ټینګي کړي 

 :له هرو پینځو کسانو څخه چي په سکیزو فرنیا اخته دي 

  ممکنه ده چې د پینځو کلونو په ترڅ کې یې لومړي عمده اعرض ښه

 .شي 

  کیدای شی ښه شي خو ښایي داسی وختونه هم راشی چي وضعیت

 .بیرته ډیر خراب شي 

  د اوږدی مودې لپاره به سخت اعراض ولري. 



 که د ناروغ درملنه ونشي نو څه به کیږي ؟

که تاسو یواځي غږونه اوري ،  هغو ته پام نکوي او ستاسو ژوند ته 

مزاحمت نه کوي نو ممکنه ده چې تاسو هیڅ کومې ځانګړې مرستې  ته 

ډیر لوړ او زړه بوږونکي وي په هر حال که چرته آواز . اړتیا ونلري 

او یا هم نور اعراض ورسره شی نو بیا پکار دی چي ضرور له ډاکتر 

ځان وژونه په سکیزوفرنیا کي ډیره معموله ده په  .سره مشوره وشي 

تیره په کوم کسانو کې چې د سکیزوفرنیا نښي لري او ورسره له ژور 

 .خبګان یا دیپرشن سره مخامخ شی 

 ا تداوي د ناروغی په پیل کی وشی نو ؛که چرته درملنه ی 

   دي ته اړتیا نه وي چي تاسو روغتون ته ورشي 

  تاسو به دې ته لږه اړتیا ولری چی په کور کي درسره مرسته وشي. 

  تاسو به ډیر ددې جوګه وې چي خپله خپلې چارې ترسره کړي او په

 .مستقله توګه ژوند وکړي 



 یا درملنه   عالج

فرنیا نښي  د لومړي ځل لپاره په ځان کی وینی نو که تاسو د سکیزو 

تاسو دې ته اړ نه . پکاردی هر څومره ژر چې ممکنه وي تدای پیل کړي 

) یی چي سمدستی روغتون ته والړ شی بلکه د روحی روغتیا یوه ډاکتر یا 

سره ووینی یا دا چي په خپله سمیه کي د ( د عقلی عصبی ناروغیو ډاکتر 

وری له کوم مرکز سره خبرې وکړي چي درته الزمه روحي  نارغیو د مش

 .الرښونه وکړي 

ورته ځواب  ه مرسته کوي خو په  کامله توګه درمل د ډیرو شکایتونو سر

په دی کې .نشي ویلي نو ددي لپاره ښه ده چی نور مرستی هم تر السه شی 

مالتړ یا مرسته  د دوستانو او حتی دکار په ماحول کی د  ۍد کورن

  .مرسته شامله ده همکارانو
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