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ډالۍ!
خپلې ګرانې مور او مهربان پالر ته چې
هر ډول کړاوونه یې وګالل او زه یې د
لیک او لوست جوګه کړم.
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زما خبرې

انساني ژوند د مبارزې ډګر دی چې انسان تل هڅه کوي په دې ډګرر کرې
بریالیتوب ترالسه کړي او د همدې الرې په وسیله ځانونره د بریرالیتوب
پړاو ته رسوي ،بریالي انسانان تل د خپلو ژونرد پریړرړې ترر ړرر کولرو
وروسته کوي یانې ړر یې د چارو بنسټ دی .هر کار چې پیلوئ پره سرر
کې یې باید پخپل ړر کې انځور کړئ ړر دی چې انسانان د بریرالیتوب
لوړو پوړونو ته رسوي او انسانانو د هوسا ژوند کولو الرې چارې ور په ګوته
کوي .د ړر بریالیتوب کتاب چې اورایزن اسوت ماردن له خوا لیړل شوی
د ړر په تړاو په کې بیالبیل ګټور او په زړه پوره مالومات وړاندې شوي پره
مالوماتو کې موږ ته د ړر کولو ټولې الرې چرارې پره رونر نه ډوی بیران
شوي دي چې مینه وای او لوستونړي کوالی شي د ژوند د چارو په اړه ړر
کولو لپاره ترې پوره ګټه پورته کړي ،ړر دی چې انسرانان یرې لره الرې
نړۍ څرخوي؛ له ړر کولو پرته د هر کار ترسره کوی ناسر او برې ګټرې
وي ،ړر دی چې انسانان یې په ذریعه له ګړنګونو څخره ژوروری کیريي،
یانې په ټوله کې ویالی شو چې له ړر پرته د سال ژوند کولرو امړانرات
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موږ ته په الس نه راځي په ټولو چارو کې باید له ړر کولو څخه ګټه پورته
کړو.
د سترڅښتن تعالی شړر ادا کوم چې د دې وس یې راکړ ترڅو د خپل
مسلک اړوند خپله لومړنۍ ژباړه بشپړه او مینه والو ته یې د پوهې په ډګر د
ګټې اخیستنې لپاره مخې ته کیيدم په پای کې له خدای تعالی څخه د
پراخې حوصلې وونتونړې ی ترڅو دې لړۍ ته دوام ورکړم او تر خپلې

وسې پورې د خپلې ژبې(پښتو) حق ادا کړم.
د پښتو ژبې د بډاینې په هیله!
ش ر نیازۍ

Downloaded from: ketabton.com

هغوی چې د ړر له مخې کار کوي د ژوند په توپانونو کې
نه ډوبېيي
د راتلونړي بنسټ باید د ړري مصالحو په اساس جوړکړو .موږ خپله له دې
څخه بې خبره یو چې د ژوند نیړمروۍ زموږ په ړر سره رامنځته کیيي .د
کایناتوبنسټ د دې اصل پر اساس ایښودی شوی چې نوم یې ناڅاپې والی دی
نو له همدې ځایه خپل برخلیک وټاکئ.
مینه ،مینه زیيوي اوکرکه ،کرکه (و ویلوکس)
ویل کیيې چې یوه ناپوه سړیته یوه بیړۍ په میراث پاتې شوه ،سره له دې چې
دی د بیړۍ په چلولو او د هغې په میخانیړې کارونو ه نه پوهیده ،پدی ړر کې
شوچې بیړۍ په خپل امر سره د اوقیانوس په سرکښه څپو کېپه حرکت راولي.
کله چې بیړۍ چلوونړي بیړۍ د حرکت لپاره چمتو کوله،نوموړي ه لړه څنګه
چې په کار کې یې پوهه نه لرله،الس وهنه یې ونه کړه،خو وروسته له دې چې
بیړۍېې پراخ سیند کې وردننه کړه نو بیړۍ چلوی ورته ساده او اسانه کار
نړاره شو کله چې یې بیړۍ بل لورې ته راتاووله نو په یو سړې یې سترګې
ولګیدې چې یو څرخ یې په الس کې دی او یوې او بلې خوا ته یې تاووي.
ر پونتنه یې وکړه؛ ((دوه سړی دلته څه کوي؟))
ر ځواب یې ورکړ(( :سړاندر دی او یو مالوم لورې ته د بیړۍ الرنوونه کوي)).
ویې ویل((:څه یوه حماقت !...زه خو په دې کار کې هیڅ ګټه نه وین .زموږ په
وړاندې له اوبو نه پرته بل څه نشته او د بیړۍمحرکې وسیلې چې بیړۍ مخ ته
وړي.کله چې ساحل ته نيدې شواویا ووینوچې بله بیړۍ زموږ په لوري راځي له
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سړان (هغه د بیړی وروستې برخه یا لړۍ چې د بیړی ساتنه کوي)څخه ګټه
واخلو)).
نوموړي سړي وویل چې؛ د ټولو بادبانونو په له منځه وړلو سره پریيدئ چې
بیړۍ په ازاده توګه حرکت وکړې .دهغه امر یې ومانه او ورسره س بیړۍ ه په
اوبو کې ډوبه شوه او هغه څوک چې پړې ژوندي پاتې شوی ،نو ددې ناپوه سړي
دا بیړاره ړر به یې تل په ذهن کې وي،چې ویل به ېې بیړۍ کوالی شي له
چلوونړي پرته وچلوی شي .هرومرو به ووایئ چې دوه ډوی ا سانوي پیښې
ډېرې ندي،او تاسو حق لرئ اوحتمي به پونتئ چې ایا امړان لري چې په
بشري وګړوکې پدې کچې ناپوه موجود وي؟په داسې حای کې چې له بده مروه
په ځینو ا راداو کې دو ه ډوی لیونتوب شته تردې چې تاسو پخپله ه نشئ ډاډه
کېدلی چې ددې جنون څخه پاک واوسئ.
په ځیر سره ړر وکړئ:ایا تاسو د هغې شتمنۍخاوندان یاست چې ارزنت یې
په زرګونوځلو ډیر دی ،یانې د خپل ژوند ،ه او هوش خاوندان یاستئ؟ دوه
ه او هوش په کوم لور الرونونه کوئ؟ یا یې په خپل حای پریيدئ او د دې
اجازه ورکوئ چې شړمنې ملګرتیاوي ،ګوانونړي کتابونه او زیان اړونړې لوبې
چې ړر ته مو دمنلو وړ نه وي په ناوړه توګه مو ژوند ته دننه شي؟
ایا په رنتیا سره د خپلې بیړۍخاوند یاست؟ دا ځواک په ځان کې وینئ چې
خپله بیړۍ مو د ارامتیا،نیړمروۍ اوبریالیتوب ساحل ته ورسوئ؟ که پوه شوئ
چې داسې نده نو زیاتو الرنونو ته اړتیا لرئ که چیرې وواړئ خپل الرنود په
خپله واوسئ نو دا به له هغه ه نه اسانه وي چې تاسو یې ړر کوئ .کوالی
شئ بریالي اوسئ بسنه کوي چې یوازې له څو حقیقتونو سره بلدتیا پیداکړئ،
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زموږ موخه د هغو مخونو له لیړلو څخه چې کوالي شي په ورځنې عملی ژوند
کې د ړر کولو ځواک راوبښې .له حقایقو سره ستاسو پیژندګلوۍ او هڅونه
ددې لپاره ده چې ګټه ترې پورته کړئ.
ړر د هر څه بنسټ دی .دوه حقیقت تر ډېره نه دی څرګند شوی او یا له پامه
وورځوی شوی .کله چې خلک په ړرې ځواک پوه شوی او هغه یې د درناوي
اوستاینې وړ وګرځوو ،تازه یې داسې ړر وکړچې یو ډوی نامالوم اونه
بدلیدونړی ځواک شته چې یوازې استثناېې مغزو ته ځانګړی شوی .په دې
ورستیو کلونوکې وو چې د ړر د اداره کولوهنرتر څیړنې الندې ونیوی شو او
خلک پرې پوه شوی.
دوو مطالعاتو او څېړنو ونودله چې کوالی شو له ړرڅخه په ګټې اخستنې سره
خپلې اخالقې ځانګړتیاوې اله تنظی کړو .د خپل ژوند بهرني عوامل یا ددې
عواملو تر ټولو کوچنۍ اویزې ته په خپل نفس کې بدلون ورکړو ،او په پایله کې
رووتیا،نیړمروۍ اوبریالیتوب ترالسه کړو.
په همدې حای کې د ړر روزنیز امړانات بی ساري او نه ختمیدونړې پایلې لري.
ډیری وګړي د دې پرځای چې هڅه وکړي په خپل ړري ځواک اوا ړارو
برالسي واوسي هر څه چانس او تصادف ته پریيدي .ځړه د ا ړارو ساتنه او
وده کوالی شي د نورو وړتیاوو په انړشاف سره بدی شي ،په همدې اساس د
هغه ساتنه د ځان او نورو په وړاندې زموږ تر ټولو ستره دنده ده.
ولې د ړر اداره کوی یو مفهوم ګڼو او ضروري خبرتیاوې ،ستونزمنې تجربې ډیر
وخت په هغه کې د بریالیتوب لپاره اړین بولو؟
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په اصل کې له دې ناس

ړرنشته چې ګواکې ناپوه وګړي ه که هر څومره کار

زیاتوي کوالی شي خپلو ا ړارو اواخالقي ځانګړتیاوو او په پایله کې د خپل ژوند
الرې ته بدلون ورکړي او ددوو ټولو تغیراتو لپاره یو الزم رصت ترالسه کړو.
کوم کار باید ترسره شي؟ هغه مسایل چې حل یې اړین دی ،پایلې یې د ټولو
لپاره پخپل منځ کې سره توپیر لري .خو علمې اصوی یې بیا یو ډوی دي .اودا هغه
څه دي چې هر څوک یې ترسره کوالی شي که قل د کمزوري مجسمه
جوړونړي په الس کې ه وي نو کوالی شي یوه نړلې مجسمه بدرنګه کړي.
همدا ډوی یوه ګټوره اله ه د یو مجرم په الس ناوړه او بې ګټې کیيي .په همدې
ډوی ړر ه زموږ په الس کې یوه اله ده چې کوالی شي زموږ ټولې صنایع
نړلې یا بدرنګه کړي.
هغه به څومره ساده ا راد وي چې له یوې ګټورې وسیلې څخه د ځان په
بریالیتوب ،نړال او خونۍ کې ګټه وانخلې.
مجسمه جوړونړی د کار په وخت له مرمر کاڼي څخه سترګې نه اړوي  .کومه
پایله چې باید تر السه شي وړاندې یې پخپل ذهن کې انځوروي او د خپل
اوسپنیز قل په هرې ضربې سره دا هڅه کوي چې یوې پایلې ته ورسیيي او
خپل کار په هماوه ډوی ترسره کړي چې په خپل ذهن کې انځور کړی وو .په
همدې ډوی موږ ه باید دخپلو اخالقي ځانګړتیاوو او ژوند په ړر سره وتوږو او
په کوم ډوی یېچې وواړو منځ ته راوړ.
پدې پوهېدی اړین دي چې څه وواړو او په دې باوري اوسو چې هغه ته رسیيو
په جرئت سره په کار پیل وکړو.
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هر ړر ،یوه قلمي ضربه ده ،چې د ژوند دمرمرو یوه ټوټه توږي .له دې ځایه باید
پریړړه وکړو چې خپل ړر په پام سره د ووره موخو لپاره وکاروو ،د ارزنتمنو
مقاصدو لپاره یې له دې ټولو سره سره هر څومره چې انسان له نه نیت او
مثبتې پریړړې سره دوه کار ته پابند اوسئ ،د دوه کار ترسره کوی د هغو کسانو
په هړله چې د ماشومتوب پړاو یې تیر کړی او د ځوانۍ پړاوته رسیدلیوي ،د هغو
ا ړارو عادتونو اونظریاتو اویزه چې کلونه پخوا یې په مغز کې ریښې کړي لي
څه ستونزمن کیيي او له خنډونو سره به مخ شي.
دوه طریقه د نوي نسل لپاره ترټولو نه پایله لري ،یانې د هغوکسانو په هړله
چې ال د کوچنیتوب په عمر کې دې په کار وړی کیيي.
ت .کارټر وایې((پلرونه ،میندې او روزونړي د دې پرځای چې ماشومان اطاعت
کولوته اړ کړي ،داسې یو کار دې وکړي چې د هغوی اداره په خپل ړر سره زده
کړئ ،روزنیز مسایل به په لوړه کچه اسانه شي اود ځمړې په سر به د پوه وګړو
شمیره څو برابره شي)).که چیرې ماشومان په دې عادت شي چې س

ړر

وکړي ،ناس ا ړار له مغز څخه وباسئ ،خپل مغز پّه خپلې ارادې سره کنټروی
کړي او بهرنیو اوامراو ته په تمه ونه اوسي،له کرکې پرته اومینه ناک به لوی
شي.ځړه هغوی نو نور په ژوند کې پټونړي او خجالت کوونړي مسایل نه لري.
هغه څوک چې له ماشومتوب څخه په ړر کولو عادت شي او د خپل ژوند
ساتونړی وي له هغو پیښو څخه چې ناپوه وګړي ورسره مخ وي ژووری کیيي.
په داسې حای کې د خپل او د هغه ځوان نسل روزنه چې زموږ په واړه ده د وي د
ګټو د ساتنې لپاره باید خپل مغزي عالیت تنطی او الرنونه یې وکړو هغه شمیر
نعمتونه چې پدې برخه کې السته راوړو یو یو تر سترګو تېر کړو.
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ړر د بدن واکمن دی
عقل زموږ په بدن کې تر ټولو حیرانوونړی ځواک دی نو دابه ووره وي چې تل
ړر د وجود واکمن پاتې شي.
وړاندې تر دې چې خپل ړري ډوی د ارادې تر امر الندې راولو ،ووره به وي چې
د ړر په مادي اومعنوي ځواک باندې پوه شو.هیڅ کله ه په دې مه راضي
کیيئ چې دوه نظر په پټو سترګو ومنئ،بلړې ووره به وي چې پدی وپوهیيئ او
قانع شئ چې کوم ډوی ړر نې پایلې لري او کوم ډوی بدې .څوک چې له اور
سره لوبې کوي د تل لپاره باید ویښ او هونیار وي اوپه بشپړ شعور سره دا
ومنئ چې ړر په مطلقه توګه ستاسو په مقدراتو واکمن دی .او هر ړر ستاسو
د برخلیک په ټاکلو کې ځانګړې ونډه لري.
په دې عقیده ولرئ چې د ړر الرنونه مو په س ډوی کړي نو په طبیعې او
سمه توګه خپل برخلیک ټاکلی شئ او برعړس که چېرې همدا ړر مو په س
ډوی ونه کاروئ نو تل بل له بدمرویو ،ناخوالو او ستونزو سره الس او ګرایوان
واوسئ.
دوه حقیقت په نه بدلیدونړو دالیلو سره ثابت شوی .کومه اویزه چې ړر یې د
نړۍ په مادي او معنوي جریان باندې لري د وخت په تېریدو سره څرګندیيي.
ټوی هغه وګړي چې په ډېری مسایلو کې سره یوډوی نظر نه لري خو پدې برخه
کې په ځانګړې توګه سره یو ډوی نظر لري.
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هغه پایلې چې له دوه تجربو څخه ترالسه شوي تر ټولو بد بینه وګړو ه
ورباندې باور کړی او په دې برخه کې ني ازمایښتونه د متفړرانو نظریات ال
پسې ځواکمن شوي.
پرو یسور انډرسن د بای پوهنتون استاد پدې بریالی شو چې ړر یا په ووره
توګه ووایو د ړر اویزه یې وزن کړي.
تجربه دا ډوی ترسره شوه :زده کوونړی یې په یوه ترازو کې کینوو ،او په منځنۍ
برخه کې یې ورته د هغه د بدن د ثقل مرکز برابر کړ او له زده کونړې څخه یې
وونتنه وکړه چې ځینې ریاضیړې مسایل په ذهنې ډوی حل کړي .لړه څنګه
چې په مغز باندې د شارد اویزې له امله وینه د مغزو په لور حرکت کوي نو
پدې سره ترازو مخ په پورته ځي.
یانې هر څومره چې ړري عالیت زیاتیيي ،نو د ترازو حرکت ه مخ په پورته
زیاتوالی مومې.پرو یسور خپلې تجربې ته دوام ورکړ له زده کوونړي څخه یې
ووونتل چې په خپل ذهن کې ځینې داسې سپورټي حرکات انځور کړئ چې
ګواکې په پښو سره یې سرته رسوي .کله چې زده کوونړې دا کار ترسره کړ .نو
وینې د پښو په لور حرکت وکړ چې له دې حرکت سره ترازو ه په الندې لور
حرکت وکړ .دا ډوی تجربې په څو نورو زده کوونړو کې ه ترسره کړې چې
پایلې سره ورته والی لري.
په عضالتو باندې د ړر د اویزې د ثابتولو لپاره یې د یولسو ځوانانو د ځواک
اندازه یې مالومه کړه ،په متوسط ډوی د نې مټ ځواک  ۱۱۱پونډه اود کیڼ
الس د ځواک اندازه په متوسط ډوی  ۸۹پونډ ه وه .یوه اونۍ یوازې په نې مټ
یو شمیر جمناستیړې تمرینونه ترسره کړه ،له یوي اونۍ وروسته د دواړو مټو د
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ځواک اندازه مالومه کړه او وې لیدی چې د نې مټ په ځواک  ۶پونډه او د کیڼ
بازو ځواک باندې۷پونډه ور زیاد شوي په داسې حای کې چې په کیڼ مټ باندې
هیڅ ډوی تمرین ندی ترسره شوي .له دې ځایه څخه څرکندېيي چې نه
سپورټ کوونړې عضالت ه د مغز تر اویزې الندې ځواکمن کیدای شي .وینه
او عصبي ځواک یوازې له هغو حرکاتو څخه چې له مغز څخه سرچینه اخلې د
بدن مختلفو برخو ته متوجې کیيي .له همدې امله چې پرو یسور انډرسن وایي:
((زه د زنګون د کاسۍ په وسیله کوالی ش دا ثابته کړم چې ړر د بدن په
ټولوحرکاتو باندې واکمن دي :ټوی په دې پوهیيي چې د ژیک په نامه یو ډوی
نڅاد زنګون دکاسې د تاوولو سره ترسره کیيي .کله چې زه دوه ډوی نڅا د
خوب په ځای کې په خیالي ډوی ترسره کوم سره له دې چې په دوه حالت کې
مې په هې څ ډوی پښو ته ټړان نه ورکوم او په عضالتو کې مې هېڅ ډوی حرکت
نه لیدی کیيي ،د زنګون د کاسې عضالت پورته ځي .په دې حالت کې داثابتیيي
چې د ړر د ځواک له امله چې وینه د زنګون کاسې ته متوجې شوي.دوه تجربه
دا ثابتوي چې د رنتنې نڅا پر وخت مې عضالت له مغز څخه قدرت ترالسه
کوي) ساندو چې په خپل نوم د جمناستیړې وسایلو اختراع کوونړی دي ډیر
پخوا یې خپلو زده کوونړو ته ویلې چې که چېرې بدن د ړر تراویزې الندې نه
وینو لي تمرین وکړئ ،خو چې تر ټولو کوچنی تمرین چې له سال

ړرسره تر

سره شي بدن ته خونې اوځواک وربښې.اوس د جمناستیک یو شمیر روزونړې
همدوه دستورالعمل په یوه بل ډوی په ډیره ګرانه په خپلو زده کوونړو پلوري.
پرو یسورانډرسن دا ثابته کړه ،چې د هغو سپورټي لوبو ثمره چې د ړر او هوش
په مرسته ترسره شي د جمناستیک له الشعوره حرکاتو څخه څو ځلې ډیره دي.
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هغه وګړي چې ړري کار لري لړه څنګه چې د عادي الرې تګ یې په الشعوره
توګه ترسره کیيي اود دې وړتیا نه لري هغه وینه یې چې په مغزو کې ټوله
شوي د پښو په لوري حرکت کوي ،نوله دې امله قدم وهل ېې دومره ګټه نه لري
پداسې حای کې چې هغه ژر ژرالره تلل چې د مالومې موخې لپاره ترسره کیيي
وینه پښو ته متوجې کوي او عضالت ال پسې وښتلې کیيي.
پرو یسور ګیټس په واشنګټن کې الندې تجربه ترسره کړه:الس یې په لونې
کې دننه کړ او هغه لونی یې له اوبو څخه ډک کړ .بیا یې په ټوی ړري ځواک
سره ووونتل چې خپل الس ته پام ورواړوي ،نوله ځنډه پرته لونې څخه اوبه
پورته راولې اود لوني له شاوخوا الندې توۍ شوي.د هغو اوبو اندازه چې باندې
توي د وینو له هغه اندازې سره برابري وي چې د ړر کولو څخه وروسته یې
پام الس ته اړولی وو .خو ډیری وګړي نه یوازې پّه لومړنۍ تجربه بلړې په
سلمې تجربه ه ددې امړان ونه مونده چې کومې پایلې ته ورسیيي ،ځړه دا
موضوع دې پورې تړلي ده چې تر کومې کچې ړر په وجود باندې واکمن ده
څو کاله وړاندې یو نفر د معدي د ټپ په نارووۍ اخته شوی وو روغ شو خود ټپ
سر یې هماوسې خالص پاتې شو.
څیړونړو د دوه خالص ټپ له معاینه کولو وروسته دې پایلې ته ورسیدی چې
زوروره تلوسه د هاضمې جهاز او نورټولو جسمانې وړو لپاره ګټور ده.هغه
تلګراف چې بد خبر ېې درلود،د معدې د عصارې تولیدونړي سلولونه یې
کمزوري کړی او د دې المل شوی چې هض شوي خواړه په معده کې پاتې شي.
پرو یسور ایوان پاولف د روسې ستر پوه له هغو تجربو څخه چې په سپیانو کې
یې ترسره کړي ،دې پایلې رسیدلی چې د پخوانې نظریاتو په خالف د معدې د
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عصارې ترشح معدې ته د خوړو ننوتلو پورې تړاو نه لري.سپي د خپلې خونې
خوړو ته د انتظار په شیبو کې ،لړه د خامې وونې لپاره ،تر دې وړاندې چې
خواړه ورته ورکړای شي ،یوشمیر نوي عصارې یې په معده کې تولیدیيي.په
دوه وخت کې د خواړو د خوړلو هغه اصلې خوند د عصارې د ترشح سرچینه نده
شوي ،همدې خواړو ته د په تمه کیدو له کبله دوه ترشح ،تولید شوي ،په دې
ډوی ثابتیيي چې حیاتې وړي یوازې په مادي او اټوماټیک ډوی کار نړوي ،بلړې
ړر ه د هغه په عالیت کې ونډه لري،د خوړو د هض په برخه کې له جسمانې
عواملو څخه په تیریدو روانې برخې ه ځانګړی ارزنت لرونړې دي .
پرو یسور ګیټس تجربو داثابته کړي چې تلوسې په بدن کې یوشمیر کیمیاوي
مواد تولیدوي .پرو یسور داسې لیړې:
((په کای  ۱۹۷۸کې د تنفس نارووۍ د یوي منجمدې (لوله) په منځ کې تر
معاینې الندې ونیوله .سره له دې متراک شوی نفس مې د یوه منځ خالي تونل
کې له یودورر دوردو پسین سره یوځای کړ ،په دې توګه دوه جوړنت له ځانه
هیڅ ډوی رسوب چې د لیدلو وړ وي پری نښوده خو وروسته له دې چې ناروغ
په ووسه شو،په منځ خالې تونل کې یو ډوی تیز رنګه رسوب ولیدی شو)) په دې
ډوی ثابته شوه چې ووسې په بدن کې یو ډوی کیمیاوي مواد تولید کړیدي .دوه
رسوب یې راواخیست انسان او حیوان ته یې ترزیق کړ په هغوی کې ه ووسه
اوتلوسه رانړاره شوه.د مختلفو تجربو په ترڅ کې ولیدی شوی چې ستونزمن
رنځ د بیلګې په توګه د اوالد د مرګ خبر اوریدی یو ډوی ایره رنګ رسوب او
کمزوري تلوسه لړه پښیمانې خاورین رنګ رسوب تولیدوي یا زما تجربو
نودلې چې زوروره او رنځیدونړې تلوسه یو ډوی کیماوي مواد تولیدوي چې د
حیاتې وړولپاره زیان اړونړي او کله ،کله ګوانونړي وي دوه مواد د بدن په ټولو
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برخو کې خوریيي.له خونې او خوند اخستلونه د ترالسه شوي هیجاتاتو څخه،
یو ډوی مواد تولید او وروسته په بدن کې خپروي چې همدوه مواد د سلولونو د
ځواک د تحریک سرچینه ګرځي.که څه ه د دوو رسوبونو رنګ د هغه مادي
څخه چې د جوړنت لپاره مصرف شوی توپیر لري ،خو هغه رسوب چې د
مشخصې مادي له جورنت څخه ترالسه شوی د تلوسې له امله په مختلف
رنګونو سره منځ ته راځي.
پرو یسور جک لویب د شیګاګو د پوهنتونو استاد او استراتفورد ثابته کړي چې
ړر د برېښنا دجریان پّه څېر ده او د دوه جریان تر اویزې الندې د بدن په وړو
کې ژوندۍ ماده له مثبت څخه منفي اوله منفي څخه مثبت ته لیيدوي.
او د همدوه اصل له مخې چې ړر یې د هغه تلګراف سره چې له ارواح څخه
رارسیيي تشبیه کړی.
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ړر ه د رووتیا سرچینه ده او ه د نارووۍ
المل ګرځي
اروا ده چې ژوندې کوي مو خو له جسد څخه ګټه نشته
انجیل یوحنا ۶،۶۶،
د انسان هره اراده او ړر د مغز زیينده ده .له مغز څخه د بدن وړو ته لیيدوی
کیيي او په پاي کې د کار په بڼه راڅرګندیيي.هرهغه ړر چې له مغز څخه د
بدن وړو ته لیيدوی کېيي د بدن له وړو سره همغيیوي .
نو پدې ډوی انسان خپل ژوند په خپل مادي جوړنت کې راجوړوي ((یعنې خپله،
دخپل بیان حالت راجوړوي )) .په همدې وخت کې وي چې پرنتې د انسان
بدنې جوړنت ته ګوري اود هغه برخلیک ټاکې((.سوئد نبورې))
په نارووۍ او رووتیا باندې د ړر نفوذکولو ځواک د ثابتولو لپاره هېڅ کومې ني
تجربي ته اړتیا نشته ،کومې پیښې چې هر ورځ زموږ د سترګو په وړاندی دوام
لري ،دوه مسله په نه توګه ثابتوي .له هغو سلګونو بیلګو څخه چې علماوو
راټولې کړي ،څو بیلګې په پام کې نیسو :د یو شمیر وګړي د وژونړو ا ړارو له
اویزو سره داسی روږدي شوي چې خو داسې ړر ه نه کیيي چې هماوه به
زموږ د نارووۍ اومرګ سرچینه وي.وایو چې پالنی د زړه نارووۍ له امله مړ شو،
یانې څه؟ ....په ساده ډوی ویلې شو چې تلوسه ر یانې یو ناڅاپې ړر یې د
ژوندانه میړانیزم ولړزاوه او ژوند ته یې ورته د پاي ټړي کیښود.
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ویره ر یانې د ویریدلو ړر ر د زړه درزهار په لج باندې اخته کړ ،یانې دوه ړر
یې زړه درزهار دومره زورور کړه چې رګونه یې ورسره پرې شوی.
امړان لري چې ناڅاپې خوشحالې ه د وینی د حملې یا(هجوم) المل ګرځې،
کیدای شي په دې سره د بدن کوچنې رګونه پرې شي.
یوه سړی چې خپله ماینه یې د السه ورکړي وه د ستونزمن رنځ له امله یې
داسې ړر کاوو چې ناروغ شویدی نارووۍ په دې ډوی وه چې باید ژر روغ شوی
وای ،خو ناروغ د تلوسې د اویزې له کبله کمزوري شوی وو او ونه توانید چې
مقاومت وکړي او په پاي کې ومړ .تر دې چې داسې وګړي ه لیدی شوي چې
پرته له کومې نارووۍ یوازې د لیرېوالې د رنځ له امله مړه شویدي .څو کاله
وړاندې یوه ورځ د لندن بریښنایې قطار په داسې حای کې چې اور یې اخستی
وو او د اورلمبې له پورته ځای څخه وتلې تمځای ته ننوت .په همدا شیبه یوي
ځوانې میرمنې چې وونتل یې قطار ته پورته شي ،ناڅاپه د پیښې په لیدو سره
په ځمړه پریوته او مړه شوه ،میرمنه یې معاینه کړه ،بریښنا نه وه نیولي او د
بدن هیڅ وړی یې زیان نه وو لیدلې .هیڅ ډوی نارووۍیې ه نه درلوده ،خو
یوازې د اورليیدنې په نوموړې میرمنې داسې ژوره اویزه کړي وه چې یو رګ
یې شلیدلی وو .او اروا یې هوا وکړه .که چېري ارام اومنظ

ړر یې لرلی نو نن به

له دوه ناروین څخه رووه وتلی وو.
یوه نړلې او پیغله انجلۍ د ګلف د لوبې پروخت یې الس دسته په مخ ولګیده
اود زنې هډوکې یې ورمات کړ .وروسته له څو اونیو یې ټپ نه شو خو د ټپ
اویزه یې په زنه پاتې شوه .دټپ دوه ځای د انجلۍ نړال زیانمنه کړه .دوه ناوړه
ړر یې اعصاب تر دې پورې ورخراب کړه چې له خلړو څخه یې تیښته کوله.
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اوپه یوي لېرې ځای کې یې ژوند کوی پېل کړی .داسې ړر ېې کاوو چې ګواګې
ټوله نړۍ ورڅخه کرکه کوي او له همدې ړر سره یې له ژوند سره یې مینه او
جسمې ځواک له السه ورکړ ،په پاي کې نارووه او بستري شوه .ډاکټرانو د هغې
په داخلي اوبهرنېو وړو کې کومه ستنومزه ونه موندله .خو د هغې نارووۍ الپسې
زیاتیده او په پاي کې یې نارووۍ د درمنلې وړ نه وه ،یانې هماوه ړرونو هغه
نارامه کړه او تبې یې ورځ تر بلې د هغې جسمانې ځواک راکموه او په پاي یې د
مړینې سبب وګرځید.دوه پر معنویاتو باندېد مادیاتو د برالسې تر ټولو ستره
بیلګه ده .که چیري هغې بی وزلي پیغلې انجلۍ د خپلې څېرې هغه نقص ته په
خپل مغز کې ځای نه وای ورکړی ،خامخا به بریالې شوي وه چې خپل ځان
وژووري.
په کراتو لیدی شوي چې اندېښنې ،رنځ او ویرې د څو ورځو اویا ساعتونو په
موده کې د یوه انسان ټوی ویښتان سپین کړي.تاریخ د دوه موضوع ډیری
بیلګې له ځانه سره لري:
د باویر پاچا دوی لوئې ،د رانسې ملړه ماری انتونت د انګلستان پادشاه
لومړی شاری او بالخره دوک دو برونشیک او داسې نور ه

له دې ډوی برخلیک

سره مخ شوي دي.
زموږ په وخت کې ه کیدای شي له دا ډوی پیښو سره مخ شو .زورور هیجان په
بدن کې کیمیاوي مواد تولیدوي او په قوي احتمای سره (ګوګرد تولیدوي )او د
ویښتانو د عصارې رنګ ته بدلون ورکوي .دوه جوړنت په معمولي توګه دعمر
له زیاتیدو سره منځ ته راځي خو یوه زورور هیجان له امله کیدای ېې ډیر ژر عمل
وکړي
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راجرز واېې  :ډیر عوامل شتون لري چې ویښتانو ته زیان رسوي  .چې په لومړی
سره کې هوس ،ووسع ،اندیښنه او ثابت ړر ځای لري.
ډیری وګړي لیدی شوي په داسې حای کې چې روغ وي او کوم ټپ ه نه لري
یوازې پدې ړر سره یې ژور ټپ اخستې مړه شوي ،د طب زده کړیاالنو یوه
ورځ په شوخۍ سره خپل یوه ملګري ته وویل چې له بدن څخه د هغه زیاته وینه
اخستې زده کړیای له همدی ویرې مړ شو .یوه سړی چې ړر ېې کاوه زهر یې
خوړلې دي ،د مسمومیت یو شمیر عوارض په ځان کې محسوسوی لړه د معدې
زخ او داسې نور ،بالخره وروسته لدې چې یو شمیر دالیلو دا ثابته کړه زهر یې
ندې خوړلې او بیا ارامه شو .
له بل لوري بیا لیدی شوي چې د زورو ا ړارو د اویزې له امله لړه ویره او هڅه ،یا
ډیره خونې ،نارووۍ د انسان له وجود څخه لیرې شوي .
بنونوتو چلینې ایټالوي مجسمه جوړونړې د پرسئوس د مجسمه له جوړولو
وروسته چې اوس په لورانس موزی کې په یوي ځانګړی کوزه کې ایښودی
شوي ناڅاپه تبې ونیو ،او دې ته اړ شو چې کور ته الړ شي او ارام وکړي په
داسې حای کې د مالریا له تبې سره الس اوګریوان وو ،ناڅاپه یو زده کوونړی
په بیړه کور ته راورسید او ویې ویل :نوونړیه! کومه مجسمه مو چې جوړه کړیوه
په کوزه کې خرابه شوي ومې نشو کړای چې له کوزې یې راوباس  .هنرمند په
بیړه سره جامې واووستې او د کارګاه په لور روان شو ویې لیدی چې مجسمه
خرابه شوي نو هرو مرو یې امر وکړ چې وچ لرګی راوړئ او په کوزه کې یې اور
بل کړ ،د لي وخت لپاره یې کار وکړ ترڅو چې وتوانید چې خپل اثر له خرابېدو نه
وژووري هغه نوره کیسه داسې کوي (په هغه ځای کې مې د میز پر سر د سالد
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یو لونی تر سترګو شو هغه مې راواخیست او په ډیرې اشتها سره مې پړې
موجود خواړه وخوړی .مانام مې له کارګرانو سره یوځای ډوډۍ وخوړه او دوه
ساعته وروسته نیمه شپه وه چې کور ته راول .د خوب ځای ته والړم ،ځان مې
ډیر ارامه ،خوښ او روغ محسوساوه داسې لړه هیڅ چې ناروغ شوی نه ی ډیر
ارامه خوب مې وکړ ).د مجسمې د ژوورنې ځواک یې په داسې ډوی په ړر کې
خپور شوي وو ،چې ( نه یوازې نارووۍ بلړې هغه خپله ه د مجسمه جوړونړي
له بدن څخه بهر راویستې وه ملوي مولو د شمالي ا ریقا یو تن قومندان په
سختې نارووۍ اخته وو په بستر ه کې له مرګ سره الس او ګریوان وو او لښړر
یې د پرتغای له ارودو سره په جګړه کې وو .چې پدې وخت کې یې خبر ترالسه
کړ چې سرتېري یې کمزوري شوي او په هغوی کې د ماتې نښې لیدی کیيي ،د
دوه خبر په اوریدو سره ناڅاپه راپاڅیده او د جګړې ډګر ته یې ځان ورساوو د
سرتېرو په سر کې ودرېده او بریا یې خپله کړه.
خو له بریالیتوب وروسته له جسمانې پلوه کمزوري شوی اود ژوند څراغ مړ شو.
هغه لیړوای چې د ډاکټر الیسی بیوګرا ې یې لیړلې وه ،داسې کیسه کوي  :ما له
هغه نه هیله وکړه د هغو پیښو نه چې ته یې شاهد وي ماته دداسې یوي پیښې
کیسه وکړه چې د ارواح ووروالی په جس باندې ثابت کړي .وروسه لدې چې
یوه شیبه یې ړر وکړ داسی ځواب یې راکړ((تر دې چې ارواح کوالی شي جس
له تابوت څخه رابهر کړي .اوس به یو بیلګه درته ووای  :په یوي بیړۍکې مې
ډیر اوږد سفر کاوو ،یوه ورځ بیړۍ چلوونړی داسې ناروغ شو چې د مرګ حالت
ته ورسید ،زه دوه خبره په مبالغې سره نه وای .بدن یې له سر نه تر پښو پورې
پټي وو ،او یوازې وق العاده ځواکمن اساس او وړتیا کوالی شي هغه ژوندی
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وساتي .په دوه وخت کې د بیړۍ د سفروکوونړو او چلوونړي تر منځ اختالف
پیدا شو .ماپه دې کې هیڅ شک نه درلود چې د بیړۍ چلوونړی تر مړینې به
وروسته دا اختالف الپسې زیات شي ومې وونتل چې هغه په عزت او د دندې
دترسره کولو په وخت کې مړشي ،دهغه څنګ ته الړم او چیغې مې ووهلې :بیړۍ
چلونړیه په بیړۍ کې ناستو کسانو پاڅون کړي ده هغه بدن چې د جنازې په
څېر شوي وه ټړان وخوړ او ویې ویل ((ما د بیړۍ پاسنۍ برخې ته یوسئ او
هغوی راووواړئ .دا کارمو وکړ د هغوی شړایتونو ته یې ووږ ونیو او تورن کسان
ېې په سزا ورسوی .هیڅ کوم اعتراضي وي پورته نشو اوله هماوې شیبې نه یې
نارووۍ ه نّه شوه) .
ډون پدرو د برازیل امپراتور په اروپا کې ناروغ وو .د هغه د نارووۍ په وخت ېې
لور د سلطنت چارې پر مخ وړلې یو خبر ورته راورسید د خبر موضوع پدې ډوی وه
چې دوالمۍ له منځه تلل ځانته رنتنې بڼه ونیوله اوپه برازیل کې ه والمي لغوه
شوه.د امپراتور اعصاب ددې خونۍ له امله ټړان وخوړ او هغه یې نارووۍ څخه
وژووره.
یوه ډیره کمزوري اود نازک بدن میرمن او هغه نارووه چې په خپله اراده یې هیڅ
سرته نشو رسوالی او پرته د څوګامونو څخه چې په خونه کې یې واخلي بل هیڅ
کار یې له وسې پوره نه ده ایا هغه د کوم عامل له کبله وو چې د اورلګیدنې پر
وخت په منډو سره له یو شمیر زینو نه نړته والړه او خپل ماشومان یې د اور له
لمبو څخه وژووری؟
مسلم په مادي شرایطو کې د هغې بدن اوپه عضالتو او وینه کې یو شمیر
تغیرات منځ ته راوله او هغې داسې کار وکړچې په معمولي وخت کې پّه هیڅ
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وجه نشو ترسره کوالی .یانې د خطر په حالت کې یې خپله کمزوري هیره کړه او
یوازې د خپلو ګرانو ماشومانو د ژوورنې پّه ړر کې شوه .اودوه ړر دومره
ځواکمن وو چې پر وجود یې برالسی شواو د اړتیا وړ انرژي یې د هغې بدن ته
ورکړه.
د اروا ووره والي په جس باندې په هره ورځ له متعددو بیلګو سره مخ کیيو.
خو د حیرانتیا ځای دادی چې بشر په دوه ووروالي باندې د پوهېدو سره یې له
ګټورو پایلو څخه د ګټې اخیستنې لپاره اوس ه پاملرنه نه کوي ،د رادیو
الړتریک څپې چې له سیندونو او وچو څخه تیریيي او د انسان وي لیرې ځایونو
ته رسوي سره له دې چې له اوله ېې شتون درلود ،خو موږ پرې پوه نه وو .د اروا
عالي ځانګړتیاوي ه له هماوه لومړیو پړاونو څخه شتون درلود خو تر اوسه
پرې پوه نشوو او یوازې پدې اخرو کلونوکې تر یوي اندازې پورې خلړو هغې ته
پام واړوو ،د څیړونړو کتنو چې کوم روی اروایې نارووۍ په درملنه کې لرې
ثابت کړیده .پدې هړله یوشمیرکتابونه لیړل شوي او بیلګې ه ذکر شوي،
ډاکتر ویلیام اوسلر د طب دنړۍ یو له سترو پوهانو څخه ده او د اووم (ادوارد )
لخوا د اکسفورد پوهنتون استاد وټاکل شو ،په دائره المعارف کې داسې لیړې:
((روحي طریقو د درملنې د نونو په منځ کې مه مقام اشغای کړی خو په کا ي
اندازه نده پیژندی شوي .د ایمان ځواک د اروا د ووره والي د بنسټ سرچینه بلل
کېيي د وینې جریان ازادوي او د هغه اعصاب اراموي ،د نارووۍ په درملنه کې
مه روی لوبو ي ډېره بې جرئتي ه زموږ سال بدن له ګواښ سره مخ کوي.
ناهیلي تر ټولو ووره دواګانې بې اویره کوي په داسې حای کې که چیري یوه
کاچغه اوبه ،یا هغه کوچنۍ دانه چې ډوډۍ ترې جوړه شوي د ګټورو درملو په څېر
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د ایمان او عقیدې تر سیوري الندې ورکړای شي یوه حیرانوونړي اویزه به ناروغ
ته وروبښې.په طب کې د بریالیتوب بنسټ دادی چې د ډاکټر په نسخواو درملو
باور ولري ))
ډاکتر جلیف د کلمبیا پوهنتون استاد په هماوه دائراه المعارف کې داسې لیړې:
((په دې کې هیڅ شک نشته چې د درملنې تر ټولو پخوانی اوپه عین حای کې تر
ټولو نوي عامل بلل کیيي .په ایمان سره درملنه ،هغه الره نه ده چې یوازې یوه
کلیسا یا یو مذهب پورې تړاو ولري .که ایمان په خدای (ج) وي ،مذهبي
مقدساتو او که په طبیب یا په خپل نفس وي دا هر څه له یو ډوی مغزي پاڅونونو
له څانګې سره تړلي دي چې د بدن د حیاتي وړو په کار جوړونه کې ګټور واقع
کیيي .که څه ه د ایمان ځواک نشي کوالی ،ورپه خوځښت راولي یا زما پښه
نه کړي ،یا مړی ژوندی کړي یا یو لج شوی په ناڅاپي ډوی روغ کړي
خوتلقین یا په ژبۍ وینامختلفې بڼې د درملنې د ن یو له ارزنتمنواو وورو
مرستو څخه ده .سترګې پټوونړي ساحران وو ،هیپنوتیزم کوونړي او نور دهمدې
تلقین له الرې په خپلو چاور کې کار اخلي د انسان اروا خوش باورۍته تمایل
لري د څه هیله چې کوي او په هڅه کې ده ژر ورباندې متعقید کیيي په طب کې
د وینا اصوی یو له هغو اصولوڅخه دی چې ه د نیړې موخې لپاره اود بدي
موخې لپاره ترې کټه اخستل کیيي )) .کوالی شو ووایو چې ډاکترجلیف په خپلې
دوې لیړنې کې وق العاده محا ظه کاري مصرف کړي ځړه هغه خپله ه دا
مني یا تصدیقوي چې ناروغ ړر د مات شوي هډوکي په نّه کیدو ه کې ستره
اوېزه لري.
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له دې هرڅه نه ډیر پخوا سر جمس سیمسون داسې ویلې دې((:که طییب د
ارواح اوېزېنه پّه بدن کې بی خبره پاتېشي ،مسلم د خپل ن یو له ډیرو اړینو
منابعو څخه پرته له ګټې اخستنې تېر شوي )).
چرچل په خپلي دوه څلوریزه کې موږ ته د رووتیا اوسالمتیا لسفه بیانوي:
خلک پریيده هر څه چې وواړي ودې وایې
خو د رووتیا تر ټولو ووره الره داده چې هیڅ کله ځان ناروغ ونه شمیرئ زموږ
یوشمیر نارووۍ د کمزورو خلړو د څېړونړو او زموږ له امله رامنځته کېيي.
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ویره زموږ تر ټولو ستره دونمنه ده
زموږ شړونه خیانتړاره دي .موږ له هغو رصتونو او ازموینو چې الس ته مو راوړي
لیرې ساتي او له هغه نعمتونو څخه مو محروموي چې کوالی شو ګټه ترې واخلو
تر ټولو وژونړی ځواک چې ژوند له منځه وړي ،ویره د ژوند د نیړۍ اصوی
کمزوري کوي د کار کولو او د پرمختګ حس ته ماته ورکوي ،د نارووۍ المل
ګرځي ،نیړمروۍ لجوي او په کارونو کې د بریالیتوب مخه نیسې .ویره یو نه
جبرانیدونړی عیب دی یعنې یو ځانګړی عیب ده.اوس د ارواپوهنې پوهان په
نه توګه پوه شوي چې ویره وینه ضایع کوي او د خوړو هض ستونزمنوي.
ویره د مغز اوبدن عالیت اوحرکات الپسې کموي او د بریالیتوب ټوی عناصر
وژني.د وینې دنمن د ځوانۍ نیړمروۍ او د زوړتوب یو ویرونړی ملګری دی
خونۍ اوتازه والی له هغه څخه تیښته کوي او خوني نه شي کوالی له هغې
سره یوځای ژوند وکړي.
ډاکتر هلړمب وایې :د بشر د ډیرو ناروویو په منځ کې ویره تر ټولو زیان
اړونړې ،متفاوته او زیاته ده .د ویرې ډولونه او درجو شمیرډیر زیات دی.خفیف
ترینه درجه یې داده چې انسان له هغې پیښې څخه چې کیدای شي په
راتلونړې کې پیښه شي له اندیښنې سره مخ شي .له دې څخه ستونزمنه ویره
ه شتون لري چې په چیغو او ریاد وهلو سره یوځای کیيي.خو د ویرې په ټولو
ډولونو کې یوه ډوی اویزه شتون لري چې د اعصابوسلولونه په لج باندې اخته
کوي او دوه ،اویزه بدن د ډوی،ډوی ناروویو لپاره چمتو کوي.
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هوراس لچر وایي ((:ویره د کاربنیک لرونړو ګازو د هوا په څېر ده چې مغز او
اروا مسموموي او کله،کله د مرګ المل ه ګرځي)).
له دې سره موږ دپیدا کیدو له ورځي څخه د دوه زخ الندې چې ویره نومیيي
ژوند کوو .په کای کې له سل ځلو زیات یوه ماشوم ته ویل کیيي چې له پالني
څیزڅخه اوله پالني څیز څخه لیرې اؤسه ،دوه خواړه مسمومیت یا نارووۍ منځ
ته راوړي ،دوه ځناور تا چیچې،که چېرې دوه کار وکړئ مړ کیيئ ،که پالنی کار
دې وکه پالنۍ بال درباندې راځي له همدې امله موږ ډیرې ځواکمنې او باهونه
نځې او نارینه لیدلي چې له یوي بې ضرره حشرې څخه ه ویریيي.ځړه له
ماشومتوب څخه د دوې حشرې ګوانونړي کیدی په مغزو کې ځای نیولی.
د یو نوي او حساس ځوان په خیای کې د ویرې ستر بار ځای پرځای کوی تر
ټولو ستر ظل چې د هغه ځوان په هړله سرته رسوالی شو .دوه هیوال(د هر څه
لومړنۍ شړل) د هغې کلمې په څېر ده چې په کوچنۍ ونه کې راپیدا کیيي هر
کای چې تیریيي الپسې لویيي  ،ژوریيي اوسیوري په ټوی ژوند کې د لمر هغه
ځلیدونړې برخه نیسې .یو اتریشي لیړوای وایې (( :د ماشوم لپاره د داسې یو
مور شتون چې د عصبی ویرو په منځ کې الس اوپښې وهې تر ټولوستره
بدمروي دوه ډوی مېندې د خپل ماشوم په شاوخوا کې د ویرې اووحشت څخه
ډک چاپیریای منځ ته راوړي چې ورو،ورو الپسې ستراوخطرناکه کیيي ،د دوه
ډوی ړر په پایله کې ماشوم روږدی کیيي چې هر کارنه د دبدې پایلې تمه
وکړي.
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هغه مور چې په هر حرکت سره یې ماشوم ته د بدمروۍ احتمای ورکوي او خپل
دوه نظر په نړاره توګه بیانوي ،د خپل ماشوم هغه نوی ژوند ورو،ورو په دوه
اویزناکو زهرو سره مسموموي.
په سلګونه انجونې اوهلړان پیژن چې له ماشومتوب څخه په دې روږدی دي د
هغه کارپایله چې تر سره کوي.یا وواړي چې ترسره یې کړي ویرونړې
وړاندوینه کوي اوپه پایله کې بې ځواکه بې کاره او د کمزوري ارادې وګړی ترې
جوړېيي ،هغه میندې چې د خپلو ماشومانو جرئت ،هڅه ،د تر سره کولو ځواک او
په ځان باور د ویرې تر توري پردې الندې پټوي په اصل کې ځانته ستره ذمه
واري متوجې کوي)).
یو ایټالوي طبیب لینو ریاني داسې وایې ((شل کاله مې د ماشومانو ارواپوهنه
مطالعه کړه چې په پای کې دوه خواشینونړي حقیقت باندې پوه شوم چې اتیا
سلنه ماشومان چې له ویرې او شرم سره مخ دي ،که په وخت سره د جرئت او
زړورتیا درس اخستې وای له د وې بال څخه به ژووری شوي وو)).
یانې یوشمیرمیندې اوپه ځانګری توګه نیاګانې او روزونړي شتون لري چې د
ماشومانو په ویرولو کې یوازې په احتمالي ګوانونو باندې بسنه نړوي د دې
لپاره چې سروړونړي ماشومان وویروي او اطاعت کولو ته اړ کړي هغوی ته د
ډوی ډوی خیالي او عجیب اووریبو شیانو یادونه کوي.تردې چې یو شمیر یې
هغوی ددې لپاره چې ماشومان په زور ویده کوي ،ورته وایئ (( که اوس ویده
نشوي لیوه راځې او تا خوري ؛))تاسو ړر وکړئ که دوه ویره د یوه مشر په مغز
کې ځای ونسې ،نو وبه وکوالی شي چې په ارام ړر سره ویده شي؟ کاش
میندې اوپلرونه ددې پر ځای خپل ماشومانو ته داسې وني چې په تیاره کې ه

Downloaded from: ketabton.com

ژوند په هماوه ډوی راون دی لړه څنړه چې په روننایي کې دی او کومه
ځانګړی پیښه نه رامنځ ته کیيي .ترڅو په دې وسیله د ماشومانو ویره له تیارې
څخه له منځه الړه شي.
خو برعړس یو شمیرپه خپلو ماشومانو کې د ویرې څوچنده کولو هغو ته د
پیریانو،لیوانو اوداسې نوروکیسو په ویلو سره الپسي زیاتوي.دوه ګناه چې خلک
یې د خپلو ماشومانو په وړاندې ترسره کوي شاعر په خپلې څلوریزي کې دا
بیانوي :
څوک چې ماشومان د ویرې او وحشت په منځ کې ساتي
له لوبو یې لېرې کوي او نغمې ورته مړې کوي
نه یوازې تیروتنه یې کړي
بلړې یو ډوی جنایت یې ه ترسره کړی
میندې د خپلو ماشومانو لپاره څومره هڅې کوي څومره قربانۍیې په الر کې
ورکوي یو شمیر مین دې چې زوی یالور یې د څو شیبو لپاره له سترګو لیرې شي
خپل ارام له السه ورکوي کله یې چې ماشومان د سیند واړې ته د سیل کولو،یا
المبو وهلو یا د وټبای لوبې کولو لپاره الړ شي تر راتلو پورې ېې ډوی ،ډوی
ړرونه ورته راځي ،چې ایا ماشوم به یې تر اوسه ډوب شوی وي یا به یې پښه
ماته شوي وي یا به مخ ټپې شوي وي او په همدېډوی ړرونه به یې سترګو ته
دریدلي وي له دوو مېندو به وپونتو :سره له دې چې له دې پیښو او ستونزو
څخه یو ه نده پیښ شوي .تاسو د دوه ډوی اضطرابونو څخه چې پرته له
دوامداره روحي اضطراب څخه بله کومه ګټه کوي؛دوه بې ځایه اندیښنې او
ورخطایانۍ نځې له وخته مخړې زړوي او په مخ باندې ګونځې لویيي.او له ټولو
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بده دا ده چې دوه ډوی مېندې دوه اندیښنې خپله دنده او د مورنۍ مینې یوه نښه
بولي.
تر دې چې داسې مېندې ه شته چې خپل اوالدونه دویرې او وحشت په
چاپیریای کې روزي اوهر ورځ یې د ویرولو لپاره نوي موضوعات رامنځ ته کوي،
په داسې حاالتو کې به هیڅ د حیرانتیا وړ خبره نه وه چې نړۍ به دویرې او
وحشت توره پرده ونیسي،کله چې د ټولنې منځ ته ځي او د خلړو ډلې وګورئ،
دې ته مو پام کېيي چې خوښ ،نیړمروه او په تفریح مصروف دي ،که له دوو
ډلو څخه یو بهر راوباسي اوترڅیړنې الندې ونیسو وبه ګورو چې ډوی ،ډوی ویرو
یې په زړه کې ریښې کړي.
له پیښې ،نارووۍاوله بې وزلي څخه ویره له مرګ څخه او نورو سترو بدمرویو او
تباهیو څخه ویره  .......دوه د هغو کسانو باطن چې په ظاهر یې د خونۍ څېرې
لري.
په میلونونو انسانانو د دوه ډوی ویرو د شار له امله خپل ژوند په زهرو لړلی دی.
ډیری نځینه او نارینه له دې ویرې چې په راتلونړي کې به له بی وزلۍ او د څه
نه لرلو سره مخ نشي ژوند په ځان ستونزمن نیسي ،کورنۍ یې له هغه ووره
تفریحاتو څخه لړه ګرځیدنه محروموي اود بیلګې په توګه له دې ویرې چې په
راتلونړي کې به یې کلني عواید ک شي ،اویا د ژوند مصارف یې پورته الړشي ،د
خوړو اوژوند په مصار و کې سپما کوي ،ډېری وګړي دوه ډوی ړر کوي.
((کیدای شي کړکیچ رامنځ ته شي ،ماشومان نارووان شي ،عواید ک وي،په
پالني کار کې له ناکامۍ سره مخ شو ،په هر حالت کې باید احتیاط څخه کار
واخلو)).
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ددوې خواشینوونړي وروسته والي پایله داده چې کلونه یې د ځوانانو ځوانۍ
تباه کوي اوراتلونړی ه له ګواښ سره مخ کوي.د بیلګې په توګه د یوه ماشوم
نوونځي ته د تلووخت رارسیدلی که چېرې وځنډوی شي ،د هغه عمر به ډیر
شي یا به یې د نوم لیړنې وخت تېرشي.
موراو پالر وایې سي کای باید ډیري پیسې مصرف نړړؤ لي باید صبر وکړؤ اوهر
شیبه دوه جمله تړراروي ((لي به صبر وکړؤ )).لړه څنګه چې ډیری نځینه
اونارینه له همدې امله اویا ه د مور اوپالر د پیسو د نه مصرف له امله په ژوند
کې د بریالیتوب له چانسونو نه محروم شوي دي.
په دې کې شک نشته چې زموږ د بحث وړ موضوع هماوه معقوی اقتصاد او
سپما نده ،کومه چې زیان اړونړی دی په راتلوونړو احتمالي ګوانونو باندې د
خپلو ا ړارو اشغالوی دي ځړه چې کیدای شي همدوه ړر هغه نړلي تمایالت
لړه له رهنګ ،سیاحت اوکتاب ویلو سر مینه اوداسې نور په انسان کې ووژنې،
وړتیا او له نړلو هنرونوسره عالقه له منځه وړی ،اروا د یو ماشین په منځ کې
ږدي او شار ورکړي او داسې یو حالت ته یې ورسوي چې هیڅ یو عاقل انسان
یې زوملو ته چمتو نه وي په میلویونونو انسانان چې خدای (ج) دوې خونې
نړۍ ته استولې اوټوی د دې امړانات لري چې له دې ژوند څخه خوند واخلې
څومره د خواشینې ځای دی د دې پر ځای چې ژوند له چیغو نارو ویرو او
بدمرویو په منځ کې تېر کړي.
ګونځې څېرې،سیپن ویښتان او د هغه چا د خپګان نه ډک کتنې چې د درد ،رنځ
او احتمالې بدمرویو تر سیوري الندې له منځه ځې څومره خواشینوونړي دي .په
داسې حای کې چې یوه سلنه ه

دوه ګونځې سپین ویښتان د ریښتینو
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بدمرویو زیينده نده ،هغه څه چې ویښتان سپینوي ،نړلی څېرې له منځه وړي،
د ګامونو ځواک اخلې او د ژوندانه نیړمروۍ د یوه ول په څېر وال کوي ،یوشمیر
هغه خنډونه دی چې تراوسه نه دی راولي او هغه بدمروي ده چې ال ندې
رارسیدلي .که ځانګړې موارد یوي خواته پریيدو باید ددې یادونه وکړو چې هغه
یوشمیر بدمروۍ چې زموږ په لور راځي د هغو بدمرویو په وړاندې چې خیای یې
موږ ته رنځ راکوي هیڅ ه ندي.
تل ناوړه پېښو ته په تمه کیدی  ،د انسان د ژوندانه او دځواک د لمنځه تلو المل
ګرځي،ک ه چېرې هماوه دماوي او جسماني ځواک چې د ویرې د اوېزې له
امله یې په بی ځایه خیالونو تیرو د مثبتو کارونو لپاره وکاروو څه پایلې به له هغه
څخه ترالسه شي؛ په یاد مو راوړي چې څومره ارزنتمن ساعتونه مو د احتمالي
ګوانونو سره د مبارزې لپاره په ړر کولو مصرف کړیوي.
که وکوالی شي د احتمالې بدمرویو ویره له خپل خیای څخه وباسئ ژوند به مو ال
پسې نړلی اونوی شي .ځړه هیڅ څوک نشي کوالی د ویرې تر توري پردې
الندې نیړمروه ژوند ولري اوهیڅ څوک تر دې چې ددوه معنوی سرطان ریښه
له خپل اروا څخه لیرې نړړی نشي کوالی په خپلو کارونو کې د بریالتوب هیله
وکړي.
هرڅوک دنده لري چې دوه معنوي دنمن له خپل خیای څخه وباسي او په خپل
ټوی ځواک سره دا هڅه وکړي چې نور په ځانګړی توګه ځوانان له دوه بی
رحمه منګولوڅخه خالص کړي او که داسی وشي خامخا به دنړۍ حالت بدلون
ومومې.
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له نیړه مروه پوهانو اومتخصیصینو د د وه ډوی یوه څه امړان ثابت کړی
اوکوالی شو چې په خونۍ سره ووایو چې راتلوونړې نسلونه به په دې
وتوانیيي چې ځان له هر ډوی ویرې خالص کړي اوپه ورین تندي سره د
بشپړې نیړمروۍ په لور مخړې الړ شي.
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څنګه کوالی شو ویرې ته ماته ورکړو؟
ویره ،یا دانسان ددوه عصر دنمنه سره له دې چې کوالی شو له خپل خیای
څخه یې وباسود دې توان ه لرو چې په بشپړه توګه یې له منځه یوسو.
((هوراس لچر))
په ویرې باندې د برالسه کیدلو لپاره تر هرڅه لومړی باید دا وټاکو چې له څه
شي څخه ویریيو؟ زموږ ویره له هغه څه نه ده چې الندې راڅرګنده شوي
اوشتون نه لري ،یعني هغه بدمروه احتماالت دي چې له پیښیدو څخه وړاندې
احتمای زموږ مغزه اشغای کړي.
د بیلګې په توګه چې له ((ژیړې تبې )) او هغه کوم رنځونه اودردونه چې د دې
زیينده ده ویریيي .نارووۍ مو چې ال بدن ته نه وي دننه شوي ستاسو لپاره
بهرنی وجود لري که بدن ته مو دننه ه شي الیې تاسو نه یاست وژلي او په
دومره اسانۍ ه نشي کوالی چې ومو وژني.
خو ویره او ورخطایي تاسو کمزوري کوي.د بدن رنځ مو زیاتیيي او ګواښ ه
ډیریوي .باید ووایودا چې ډېری وخت د وه نارووۍ د مرګ المل ګرځي او ژر نور
ته انتقالبيي علت یې داده چې ټوی له هغه څخه ویریيي .یوه طبیعې خوښ او
نه ویریدونړې په دومره اسانۍ په دوه نارووۍ نه اخته کیيي.
کله چې په نیواورلئان کې ژیړه تبه منځ ته راولې وه یوه ځوانه نوونړې چې په
هتلې کې اوسیده په دوې نارووۍ اخته شوي وه .ډاکټر کارترایت یې دهغې د
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درملنې لپاره راوسته .سبا سهار دوه ډاکټر د هتل ټوی اوسیدونړې اوکار کوونړې
په یوه تاالر کې راټوی کړه اوالندې ویناوي ورته وویلې :
ر دوه ځوانه میرمنه په ژیړې تبې اخته شوي .نارووۍبه تاسو یوه ته ه ونه
لیيدوی شي .له ماڅخه واورئ اوویره چې د ټولو ناروویو د لیيدونې یوستر المل
دی له دوه نار څخه بې ریښې کړئ .دنارووۍ شتون هیڅ چاته م ّه وایاست او
خپله یې ه هیره کړئ .د هتل میرمنې دې د ناروغ ساتنه وکړئ او ګالن اوډالۍ
دې ورته یوسئ ،پیښه ډیره عادي او بې ګوانه وګڼئ ،ځړه پدې ډوی سره به
ه خپل اود ه نور ژوند وژوورئ.
دوه ورمونه ټولو ووره وګڼل اوعمل یې پرې وکه .خو یوازي یوې میرمنې ووږ ونه
نیوه اود هتل له ټولو اوسیدونړوڅخه لیرې خونه کې یې اوسیده اوله ټولو څخه
یې ځان ګونه کاوو .ځوانه نوونړی نه شوه او د هتل هیڅ یو اوسیدونړی ه
پرې اخته نشو .یوازې څو ورځي وروسته هماوه ویریدونړې میرمن چې له
نوروڅخه یې ځان ګونه نیوه پرې اخته شوه خو هغه ه په پایله کې نه شوه.
ډاکټر کارترایت د معنوي ځواکمنتیا تر سیوري الندې د هتل اوسیدونړې لپاره
یې په ډیری هونیارۍ سره د اروا او ړر حاکمت یې پر جس باندې تثبیت کړ
او د نارووۍ د لیيدونې له ګواښ څخه یې مخنیوی کړی وو .ایا دا به ووره نه
وي چې د هغه نوم بشرته دخدمتګرانو په شمیر کې ذکر شي؟ یوشمیر په هغه
پل باندې له تیریدلو څخه ویریيي چې له ځمړې څخه لي پورته ده.
که همدوه نری پل د ځمړې سره برابر وای او په یوه پراخه جلګه کې ځای
درلودلی هماوه وګړي پرته له دې چې خپل تعادی د السه ورکړي تېر به شي.
یوازې د لویدو ویره ده چې دا پل دوی ته ګوانونړی نیي په داسې حای کې د
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روغ مغز خاوندانو لپاره د ډوی ویره شتون نه لري هغوی د لویدلو احتمای ته دا
موقع نه ورکوي چې په مغز کې ځای ونیسي او خپله جسماني ځواکمنتیا د ړر
تر بشپړ کنتروی الندې نیسي.
یو سپورت مېن کوالی شي یوازې په ویره باندې د برالسۍ تر سیوري الندې
حیرانوونړي عملیات ترسره کړي .دا سمه ده چې ځانګړي تمرینونه ،مهارت او
جسمې وړتیا ه اړینه ده خو په لومړی درجه کې باید نه ویریدونړې وي.
( هغه کوټه کې چې ماشوم په ویره او اظطراب اخته کیيي په هماوه ماشوم د
مور او پالر لپاره چې په هماوه خونه کې ویده دي شتون نه لري .خپله ماشوم
ه چې پدې عقیده پیدا کړی چې پیریان او پرې کوم بهرنی شتون نه لري ،په
بشپړ ډوی له ویرې څخه ژووری کیيي.
هغه ماشوم چې په نار کې نړۍ ته راولی او چمن یې نه وي لیدلی یوه ورځ یې
اړ کړ چې د جلګې او چمن په سره والړ شي .ماشوم تر دې پورې ویریدلي وو
چې ګامونه یې په ډیر احتیاط سره په ځمړه ایښودی داسې لړه تا به ویل چې د
وڼو د ځالې په سر روان دی .سره له دې چې ګواښ شتون نه درلود یوازې
ماشوم په خپل مغز کې ګواښ رامنځ ته کړی وو ،خو وروسته له دې چې پوه شو
ګواښ شتون نه لري په ازادانه توګه یې خپل تګ ته دوام ورکړ.
ارثی تمایالتو ،او بدیو موږ په ژوره له ده څخه سترې ویرې ه شته (.که بدبینی،
درونی نارووۍ نه اخته کولو)موږ به ه د هماوه ماشوم په څېر په ډیرې اسانۍ
سره کوالی شوی چې ویره لېرې واچوو.که وشمیرو ویره زموږ د خپل خیای
زیينده ده اوپرته زموږ له مغز څخه بل ځای کې شتون نه لري اوله هغه څخه
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ترالسه شوي زیانونه ه موږ په خپل الس منځ ته راوړي خامخا به وکوالی شو
برالسي شو او دنړۍ له بی حده نعمتونو څخه به ګټه واخلو .چې پرې
هغه ویره چې د خلړو په منځ کې عمومیت لري په پام کې نیسو :د مقام دالسه
ورکولو ویره هغو وګړو چې خپل ژوند د دوه زهرلرونړې ویره تر سزا الندې جوړ
کړې په ټوی هغه وخت کې به چې ال د کار څخه نه وي ویستل شوي رنځ او
نامالومه خیالونه زومي.
دوه ډوی اضطرابونه سره له دې چې کومه ګټه نه لري معنوي ځواک ته داسې
زیان اړوي چې د بی کاره کیدو او بدمروه کیدو پر وخت به نور دا پړې د نوي کار
پیدا کولو ځواک اوجرئت نه وي پاتې .څه وخت به دنوي کار دپیداکولو ویره د
هغه اروا وخوري .خو وروسته له دې چې نوی کار پیدا کړي نو په دې پوه شي
چې هغه ویر بې ځایه وه.په دې ډوی څرګنده شوه چې رنځ اندیښنه او ورخطایي
چې په هر وخت اوهري موضوع کې چې وي بی ځایه ده.
ددې لپاره چې پر ویره باندې برالسي شئ ،تل مو په ړر کې داسې قضاوت
وکړئ د وه ویرې پرته زموږ له خیای څخه بل هیڅ ځای کې شتون نه لري او په
دې توګه مو په مغز کې ځای ورکړئ چې که دوه احتمالي ګوانونه پیښ شي او
که پېښ نه شي اوسنۍ ویره مو پرته له وخت ضایع کولو او د بدني او معنوي
ځواک د کمولو څخه بل څه ستاسو په برخه نه کوي.
په هماوه ډوی چې تاسو د نارووۍ په وخت کې د هغوو خوړو له خوړلو څخه ډډه
کوئ چې په نارووۍ مو اخته کوي مغزته د ویرې له دننه کیدو ه مخیوی
وکړئ.که زړه مو وواړي چې ریاد او چیغې ووهئ له هغو اویزو څخه چې له
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ویرې پاتې کیيي شړایت وکړئ ......ځړه دوه ه د ویرې سره د مبارزې لپاره
له تاسو سره مرسته کوي.
یوازې پدې باندې عقیده لری چې په نامالومو خیالونو اخته یې بسنه نه کوي .له
دوامداره ړري هڅو سره د خپل ځان د د اع لپاره ددوو خیالونو په وړاندې له
جدیت څخه کار واخلئ .مغز ته مو ددوه و انګیزه ا ړارو د دننه کیدو سره س
داسې یوکار وکړئ چې دوه ا ړار مو په مغز کې ځای ونه نیسي او بیرته ژر
ووځي .د دوه ډوی ا ړارو (مجرا ) ته بدلون ورکړئ .د مغز دروازې مو د هغه
ا ړارو لپاره چې په بشپړه توګه له دوه ډوی ا ړارو سره په ټړر کې دي خالصې
کړئ.د بیلګې په توګه کله چې ویریيئ چې په کار کې به بریالې نشئ ددې پر
ځای چې د هغه کار لپاره د نه چمتوالي او وړتیا نه درلودلو په هړله ړر وکړي،
داسې وګڼئ چې دوه ستاسو لپاره دومره ستونزمن نه دی.تر دې چې کوالی
شئ له هغه څخه ستر کارونه ه ترسره کړئ .او دا ځل به له تېرو تجربو څخه
ه ګټه پورته کړئ او خامخا به بریالي شئ او له دې سره د نویو بریالیتوبونو
لپاره ه زمینه برابره کړئ .هغه وګړي چې پدې ړر روږدي شوي تل لوړو
مقامونو ته رسیدلي .لویان ،رهبران او اتالن تل له همدا ډوی وګړو څخه څرګند
شوي .له مغز څخه د ویرې ایستل او پر ځاییې د نو ا ړارو ،باور او هیلو ځای
پرځای کوی هر ساعت اوهره ورځ امړان لري او باید ترسره شي.که څه ه د
ا ړارو د لوري بدلون په پیل کې لي څه ستونزمن دی خو د دوه ډوی کارد پیل
سره د مرستې لپاره ډوی ډوی الرې شتون لري .لړه انسان چې کوم کارپه الس
کې وي هغه پریيدي او بل کار پیل کړي یا دومره ستر مصرو یت د ځان لپاره
چې ټوی پام هماوه یوه ټړې ته واړوي ،یا دتېر وخت یوه خوشحاله پیښه په یاد
راوړئ،یا دیوه نړلی اوپه زړه پورې کتاب په ویلو پیل وکړئ ،اوږده ګامونه
واخلئ ،له یوه خوش خویه انسان سره وګورئ.تر ټولې کوچنۍ ویره په پاي کې
په ستره ویره باندې بدلیيي اوهغه ویره مرګ ده ،ځړه تر څو چې نړۍ نړۍ ده
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مرګ به دیوه راز په بڼه د ځمړې پر سر پاتې شي  .خوله ليې پاملرنې سره د
څرګندیيي چې له مرګ څخه ویره او د انسان له بې ځانه جسد څخه په ویره
کولو سره یو ډیره بی ځایه اوبې منطقه ړر دي.
(و.بایک) واېي:
((د قبرد دیوالونو تر شا چې کومې پیښې پیښیيي زموږ لپاره ارزنت نه لري
اوخپله قبر ه زموږپه وړاندې هیڅ دی .دګور د تنګوالی ړر ،جنازې پسې د
ورتګ مراس ،اود خروارو خاور الندې دژوندیو د ویدکیدلو انځور ر هو یوازې د
ژوندیو لپاره ر رنځ لرونړې ده )).
انسانان دخپلو خیالونو جریانونو ته تسلمیيي او هغه رنځ او عذاب چې مړی په
هیڅ وجه نشي محسوسوالی په خپل مغز کې انځوروي.
دوه رنځ اوعذاب له یوه خیای څخه پرته بل هیڅ ه نده اودوه خیای باید په
بشبړ توګه له مغز څخه وباسو اولیرې ووورځوو.
له قبر څخه بل ویر واقعې څیز شتون نه لري .وروسته له دې چې اروا مو له بدن
څخه جال کیيي زموږ د جسد حالت له هغو ویښتانو سره هیڅ توپیر نه لري چې
سلمان یې زموږ له سر خریي او په ځمړه لویيي .له همدې امله په هیڅ وجې
باید په هغه باندې دې د زړه سوي لپاره خپل مغز خراب نه کړو.
له هري الرې اوهره وسیله چې وي پر ویرې باندې په برالسې د نیړۍ د اصولو د
ځواکمنتیا له الرې او روحې ځانګړیتاوي ،تر ټولو ستره بریا شمیری کیيي.تر
څوچې دوه بریا ترالسه نشي ،د بشر اروا رنتنې مقام ته درسیدلو اود خدای
ورکړی شوي ځواک له تر السه کولو څخه محرومه پاتې کیيي.
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څه ډوی پر تلوسو برالسې شوو
وصه اواندیښنه نه یوازې داچې انسان کوچنې اوکمزوري کوي ،بلړې
وژني ...........هوراس لچر ..........زورواکې تیریدونړې ده.کرکه ،وصه ،او وچ
اخستل تل پاتې نه وي زړوري کړنې او ټینګه اراده په دې ټولو برالسې کیيي.
ځواکمن اوسئ ....آلبرت هوبارد
هغه تلوسې چې په موږ کې وژونړي اویزې لري یوازې وصه نده .هغه څوک چې
کمزوری زړه لري ،ایا پوهیيئ چې یوه ورځ کیدای شي همدوه تلوسې د مرګ په
بیه تمام شي؟البته کیدای شي ه د تلوسو قرباني شوي.
په کراتو لیدی شوي چې دوصې کړکیچونه د زړه د حملې اومرګ المل
ګرځیدلي .د و  ،کرکې ،وصې پایله ډیر وخت د لیونتوب اویا د ناڅاپې مرګ
سرچینه شوي ده .د دوه ډوی ډوی احساساتو او تلوسو ترمنځ و او اندیښنه
یې تر ټولو مهمه برخه جوړوي.مشهوره انځورګر کورجو یوه داسې تابلو لري چې
اوس د نندارتون یو له ارزنتمنو انځورونو څخه شمیری کیيي .انځورګر چې کله
دوه تابلو بشپړه کړه هیڅوک دې ته حاضر نشو چې هغه له څلویښت ((دوکا))
څخه ډیره واخلي اوله دوه پیښې څخه یې داسې و او اندیښنه د انځورګر په
زړه کیناست چې د مر ګ سرچینه یې شوه کیتس دانګلسې ژبې ستر شاعر له
دې امله مړ شو چې حساس زړه یې د ستونزمنې نیوکې زو نه درلود.
داسې ډیرې هنرمنداناو لیړواالن شتون لري چې له دوه ډوی برخلیک سره مخ
شوي په نړۍ کې هغه نځینه اونارینه چې د مینې له ومه مړه شوي ک ندې.
خونې ه که زوروره اوناڅاپې وي کیدای شي انسان ووژني ر تاسو به په
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ورځپاڼوکې د هغه پلرونو د حالت په هړله لوستې وي چې د ورک شوي ماشوم
له ناڅاپې پیدا کیدو څخه لویدلي اومړه شوي.
په پاریس په بخت ازمایي کې یوسړي خبر تر السه کړچې هغه ستره جایزه
وړي ناڅاپه سړته وکړه .په نیویارک کې یوي میرمنې دډېرې خونې له امله چې
زوی نځه کړي او له نځې سره یوځای کور ته راوی له هغې وروسته یوازې
دقیقې ه نور ژوندی پاتې نشوه تر دې چې که تلوسه د وژونړو درجو پورې ه
نه وي سره له دې ه ډیر زیان اړونړې اویزې لري.وصه اشتها له منځه وړي او
هض ستونزمنوي ،د اعصابو تعادی یا موازنه په ساعتونو تردې چې د پرلپسې
ورځو لپاره له منځه وړي،ټوی جسمانې جوړنت او په پایله کې د دماغ معنوي
ځواک ته زیان اړوي .د وصې په حالت کې نړلی څېره ویرونړي باندی بدلیيي
او د دې کایړاتور په څیر کیيي .د مور د وصه کیدو په صورت کې  ،کیدای شي
شیدېېې ماشوم مسموم کړي.
کرکه د رووتیا او نیړمروۍ له سترو دنمنانو څخه ده.په کرکې اخته کسان
یوشمیر بې ړره کارونه کوي په جنایت یا چاودنې الس پورې کویپه عشقې
مسایلو اوجنایتونو پورې تړلې ټوی ورځنې خبرونه چې لولو یوازنې المل یې له
کرکې پرته بل څه نده.
د تلوسې زیانونه تر ډیره بریده د کیمیاوي موادو پایله وي دوه کیمیاوي مواد د
تلوسې تر اویزې الندې په بدن کې جوړیيي اود طبیبانو د وینا په اساس د مار د
زهرو په څېر دي .په اصل کې مار ه خپل زهر د ویرې اووصې تر اویزې الندې
تولیدوي .یوازې په دومره توپیر سره چې مار د خپلو زهرو د ټولو لپاره یوډوی
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کڅوړه لري او موږ دا ډوی کڅوړه نه لرو او هغه زهرچې د تلوسې له امله
تولیدیيي زموږ د بدن په ټولو برخو کې خپریيي.
پرو یسور ګیتس چې د تلوسې په مطالعه کې له ټولو متخصصینو پرمختګ کړي
وو ،په دې هړله داسې وایې:
((هر څوک کوالی شي پدې وپوهیيئ چې د زوره ورو تلوسې پر وخت ،د انسان
تنفس یا تر ټولو ورو کیيي یا تیزیيي ،د وینې د جریان نظ له منځه ځي ،د
خوړو هض ستونرمن یيي ،رنګ یې مړاوي کیيي  ،اوسترګې یې ژوریيي)).
دوه پرو یسور وروسته له یوشمیر تجربو څخه چې په بشپړه دستګاه کې
ترسره کړي دا یې ثابته کړي چې انسان کله د نواوخوږو ا ړارو تر اویزې
الندې وي که څه ه له ړر ،مغز یا له عضالتو سره په کراتو کوالی شي نه
کار کوي له هغه وخت نه چې د وصې اوتلوسې پر وخت کې وي.
ډاکتر ګیټس زیاتوي((بدن هڅه کوي هغه مواد چې ورته زیان لري لیرې
ووورځوي ،دبیلګې په توګه د یو و د لرلو پر وخت له سترګو څخه اونړې ځي
د هغې ویرې له امله چې په ناڅاپي ډوی وي د کلیمو او(کلیه ها) ترشحات
ډیریيي.په ضمن کې که ویره لي څه دوام وکړي سړې خولې له بدن څخه
جاري کیيي د انسان خوله ترخیيي.تنفس تر دې چې د تنفس بوي هغه څوک
چې ویریدلې له عادي وګړو څخه توپیر لري))
پرو یسور ګیتس وایې چې بدن د هغه زهرجنیمادې په بهرولو کې چې د تلوسې
له امله منځ راولی ډیر ځواک مصر وي .وروسته له دې چې د دي ځواک ارزنت
د بدن حیاتې کړنو لپاره ذکر شو په دې ډوی دوام ورکوي :
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(( اندیښنه لرونړې اورنځ لرونړې تلوسي سره له دې چې لوړ عالیتونه له ځنډ
سره مخ کوي یوه اندازه زهر ه په بدن کې ډیروي  .برعړس کله چې په مغز
کې خواږه اونه ا ړار موجود سلولونه د بدن په انساجو کې ګټور وده کوونړې
مواد جوړوي اود ژوند ّځواک اله ډیروي))له دوو کتنو څخه کوالی شو ګټوره او
عملې پایله تر السه کړو:کله چې له خپګان سره مخ کیدې نو ژوره ساه واخلئ.
خوله کوی د بډوډو عالیت ال ه ډیروي  .هڅه وکړئ له د ې الرې مو ژرد بدن
څخه زهرجنه ماده بهر کړئ.تازه هوا ته الړ شئ ترهغه هڅه وکړئ چې بدن مو
خوله شي.
هغه زیان اړونړې عناصر چې د بدن پوستړی مو تولیدوي په ورځ کې ېې په
څووارې یخو اوبوپه لمبلو سره له ځانه لیرې کړئ اوپرته له دېېې نورد خپلې
دخونې وړ دتفریحات ترسره کوی لړه شعر او هنرونه چې و اوخپګان له
منځه وړي.
و لرونړې شیان اوهغه څه چې و او خپګان زورور کوي یا اوږدوي ځان
وساتئ.نیړمروې سره د دې چې موخه شمیری کیيي ،په عین حای کې د بدن
دروویتا وسیله ه ده،انرژي تولیدوي،آشتها راوړي،د بدن د ودې المل ګرځي او
عمر ال ډیروي.
د علمې اصولو له مخې د ژوندانه د ن او په ځانګړی توګه د ووره او نیړمروه
ژوند د الرې موندلو لپاره د تلوسو اواحساساتو مطا لعه د ارزنت وړ ده .د
ځانګړی روزني تر سیوري الندې چې د ژوند په لومړیو کې ماشوم ته ورکوی
کیيي له همدوه وخته کوالی شو د هغوی له ژوند څخه زیان اړونړې تلوسې
لیرې او پر ځای یې ګټوري تلوسې ځاي پر ځای کړو.
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دېړې شک نشته چې همدوه اصوی به راتلونړې نسل ته ډیر جرئت وروبښې .
که د یو شمیر وګړو په څېر  ،و او خپګان په میاشتو او کلونو په خپلو زړونو کې
وروزو او وي ساتو  ،نه یوازې د ځان بلړې د شاوخوا وګړو په وړاندېبه مو ه یو
ډوی جنایت ترسره کړی .دوه کار د هیچا لپاره ګټه نه لري تر دې چې خپله د
اندیښمن شخص لپاره ه له دوه حالت نه تر ټولو کوچنې ګټه ه نه رسیيي .
د چالپاره چې ژاړو  ،که مړ وي او که اوس شتون ونه لري  ،مسلم که خپله خبر
شي دا به یې په هیڅ وجه به یې خوښ نشي چې تل د چا د خپګان سرچینه
اوسې اود اندیښمن شخص شاوخوا وګړیه لړه څنګه چې د هغه د و
اوخپګان تر اویزې الندې راځي اخته او ومګینه کیيي له دوه کار څخه ارواح
نارامه کیيي او لړه څنګه چې دوه ډوی ویره

دیو ډوی ځان خونونې زیينده

ده ،یعنې یو ډوی ځان لمانځه کڼل کیيي اوله اخالقي پلوه ه ناوړه ده.
د دې پر ځای چې د عمر تر پایه خپل ځاناو شاوخوا وکړي له ځانه ا سرده
او(مغموم ) کړې ،دتېرو خوږو یادونو په یاد راوړلو سره وخاندئ  ،او هڅه وکړئ
چې ژوند مو په خونۍ سره تېر کړئ.
که یوه ورځ یو سیالني وګوري چې له سویس څخه راستون شویپه دې دلیل چې
نور به هغه ورونه ونه وینې او وبه نشي کړای چې خپل پاتې ژ وند په هغه نړلې
او شین هیواد کې تېرکړیژاړي او چیغې وهي ،ایا نه حیرانیيي اوهغه یو بې ړره
او ویر عادي شخص نه بولي؟ ځړه تاسو ال ډیره هیله لري هغه چې څه لیدلي
اواوریدلې تاسوته ووایې او سترګې یې له خوني څخه وځلیيي.
هوراس لچر وایې(( :د هغو نړلو ساعتونو یادونه چې موږ یېد خپل د خونې وړ
شخص تر سنګه تیروي په دردونو او بیلتون ډیر ووروالی لري)).
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د هغه ستر بیلتون په حالت باندېفړرکوی چې د مرګ سرچینه یې شوي،باید
په خپل زړه کې د هغه ګران شخص لپاره چې مړ شوي ،داسې ووایئ:
((الړ شه ګرانه  ،له ما څخه الړ شه یوه ورځ به زه ه ستا په څېر هغه کمای ته
چې د ټولو خونیو پاي ده ورسیيم .د هغو ورځو یادونه به مې تل په زړه کې
پاتېشي چې له تاسره مې تېر کړي)).
وصه متعددې بڼې لري.خولړه څنګه چې هوراس لچر ثابته کړیریښه یې بیا
ه هماوه ویره ده .څوک چې وصه کیيي له هغې ویرې چې له (عارضه
جسمانې )،مادي زیان  ،مقام ته د زیان رسیدلویا محرومیت څخه یې لري .یو
باارداده او د ټینګ عزم خاوند چې پر ځان باور لري او اخالقي سجایا یو یا
نیګڼو لرونړی اوسې هیڅ کله ه نه په وصه کیيي او له هغو پیښو څخه چې
کیدایشي نور له ځان څخه بی خود کړي ،نوموړیپه ډیری ارامي او راحتي سره په
وړاندېمبارزه وکړئ.
))پر ځان باندې برالسې )) د وصې څخه د مخنیوي درمل بلل کیيي .پدېباید
عادت شو چې پیښې له منطقي مقیاس سره وسنجو او په هونیارتیا سره یې
په هړله پریړړه وکړو.
د بیلګې په توګه تاسو د هغه تهمت له امله چې نور په تاسو پورېړړیپه وصه
شوي یاست،که یوه شیبه ړر وکړئ پوه به شی له دېتور څخه مو په وصه
کیدی بی مانا دې؛ستاسو د ویرې المل ه دادې چې که داسې وګړي پیدا شي
او په دوه تهمت باندې باور وکړي.که په بشپړه توګه په ځان باندې باور لري
اوپه دې ډاډمن یاست چې کوم ناوړه یا مخالف کار مو ندې ترسره کړی ،پدې
پوه شئ چې د نورو دوه تور د یوه سپې له وپیدو څخه پرته بل څه ندې اود هغې
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وینا په څېر چې په ناپیژانده ژبه وویل شي،بې اویرېدي خود دوه تور اویزه
ستاسو په مغز باندې ستاسو له خپله السه ده اوله دې څخه بهر هیڅ شي
شتون نه لري چې ستاسوپه حالت کې ه کوم بدلون نه شي راویستلی.
یوه ورځ د رانسي مشهور خطیب میرابو په مارسي کې وینا کوله خلړو چغې
ووهلي او هغه یې ((ا راطي ؛درووجن؛اود اخالقو دنمن او قاتل)) وګاڼه خو
میرابو داسې ځواب ورکړ((:ناولو په تمه ی

چې تعار اتونه مو پاي ته

ورسیيي؛))دوه ده د هونیارۍ الر چې کوالی شو د نورود سپړاوي په وړاندې
یې ووره کړو.
همدارنګه په هغه کار باندې په وصه کیدی چې په نّه توګه ندې تر سره شوي
بې ځایه دي.
تیر بیرته نه تړراریيي او وصه د هغه چا مهارت چې تیروتنه یې کړیړړینه
ډیروي.
اوپه ډیرې صبر اوحوصلې سره نوموړې ته خپله تیروتنه ورپه ګوته کړؤ او هغه
ته ثابته کړو چې تیروتی دي او په ټینګار سره ورته ووایؤ چې بیا تیروتنه
ونړړئ.
په دې ډوی به مو ه ګټور درس ورکړیوي او ه به مو اخالقي ځانګړتیاوي تر
دسپلین الندې راوستېوي.
په اصل کې وصه چې هر المل ورلري .وصه ناک انسان وروسته له دې چې ارامه
شي د خپلې وصې په بی ځایه توب باندې پوهیيي اوله همدې امله کله چې
سبا د سال عقل له مخې د چا په هړله پریړړه وکړیګوري چې اوس نو اړ ده
چې له چا څخه چې سپړاوي ورته کړیبښنه ووواړي .که پدې باندې عادت
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وکړئ چې همدوه د سبا پریګړه نن وکړئ د وصې د کچې کرکیچ به مو الپسې
راک شي.
که د نیړمروۍ حس ته موپه نفس کې پراختیا ورکړئ او هڅه وکړئ چې له
خلړو سره مینه ولرئ،وبه ګورئ چې ورځ په ورځ به عادت شیچې د نوروپه
وړاندې وصه نه شي اود هیچا سپړاوي ونه کړئ،د دوه ډوی ړر د پرمختګ
سره به.په عین حای کې له کرکې او بد بینۍ څخه ه وژووری شي .د دوو ټولو
تلوسو څخه د ژوورنې درمل چې د ژوند او نیړمرویو دنمن مو دی کوالیشي په
خپل ځان ،په خپلو ا ړارو او کړنو کې مو ومومئ.
پیړۍ وړاندېله دې چې یوناني یلسوف اپیړتتوس داسې ووایې:
((هغه ورځوکې چې نه وصه کیيئویې شمیرئ ،ماپخوا عادت لره چې ورځ کې
یوه ځلي په وصه ش  ،وروسته مې دوه عادت په دریو ورځو کې یو ځلي ته
راک کړ،اوس هرو څلور ورځو کې یو ځلي وصه کیيم ،هر کله چې په دې بریالې
شي چې ووصه کیدی مو په میاشت کې یو ّلي ته راک کړیهغه ورځ د خداې په
الر کې یو قرباني ورکړئ)).
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ددې لپاره چې یو په زړه پورې طبیعت ولرئ
د نیړۍ د اصولو څیشتن هغه څوک دي چې پوهیيي څه وواړئ،د احساساتو
والم نه ده اود ملګرتیا د اصولو له مخې سلوک کوي (( .روید))
په هغه شیبه کې چې شاوخوا مو ډوی،ډوی بدمرویو نیولیوي ،کارونه مود خنډونو
سره مخ وي اود هیلهمدنې په لوري مو هیڅ ډوی روننایی نه تر سترګو کیيي،
ستاسو سلوک نې چې زړورتیا مو د پېښو په وړاندېڅومره ده.سالمې او
ځواکمنې اخالقي ځانګړتیاوي ولرئ،دوه وړتیاوي به مو د بدمروې په شیبو کې
ووره رانړاره شي
د انسان ارزنت،د هغو کارونو په اندازه نه دي چې د پیښو له امله یې ترسره
کوي،بلړې د هغو کړنو پورې تړلی چې د پیښو په وړاندې یې ترسره کوي.
سهار وختي له خوبه پاڅیيئ اوداسې محسوسوي چې هغه ورځ به یوه بده ورځ
وي
اود ناوړه پیښو د پیښدو امړان شتون لري،د ځان سره مو څو واري تړرار کړئ
،چې د هرې پیښې سره سره به هغه ورځ ستاسو د ژوند تر ټولو خونه ورځ
وي؛پّه دې ډوی په هغه ورځ کې به هڅه وکړئ چې وخت او رصت له السه
ورنړړئ،د چاپېریای نامساعده شرایط له منځه یوسئ او ځان ناهیلۍ ته مه
تسلیموئ.په دوه حالت کې به وګورئ چې دوه ورځ کې به مود ژوند د نور
ورځوپه څیر تر ټولو ووره او ګټور کارونه تر سره کړئ.
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انسان طبع یوه ټنبل حیوان ده،اود ا ځانګړتیا لري چې له ستونزمنو کارونو
څخه ځان خالص کړي یا په ستونزمنې الرې کې له نی څخه راوګرځي او
صا ې او خالې ځای ته ځان ورسوي په داسې حای کې چې هغه ګوانونړی مار
چې تاسو ګام په ګام تعقیبوي او وواړئ چې نیړمروې مو له منځه یوسي داد
نده ده .له کار څخه مه تښتئ ،ددې پر ځای چې له خنډونو څخه تاو شي د هغو
له مخي څخه وتښتئ هماوه ګوانونړی مار له ستوني څخه ونیسئ او له منځه
یې یوسئ
( رانک هدرک) د ځواک د ارادې په کتاب کې داسې وایې:
((له هر څه نه وړاندې ،وصه او اندیښنه،حسادت،ناهیلې،ناکام روحي احساسات
،و لرونړې اویزې اواندیښنه له مغز څخه وباسئ؛دا هر څه شیطانې ارواوي
دې یوازې موددماوې نظ په له منځه وړلو باندې بسنه نه کوي،بلړې د بدن د
سلولونو د ودې د مسمومولو سرچینه موګرځي او پایله کې د جسمې زیان د
رامنځته کیدو المل کرځي،د وینې د جریان مخنیوي کوي او له هغه زهرو سره
چې تولیدوي د اعصابوسلسله کمزوري کوي اونه جیرانیداونړی زیان جس او
ارواح رووتیا ته اړوي.هیله له منځه وړي،لوړې موخې له خنډ سره مخ کوي اود
مغزد وړتیا سطح نړته راوړي،هغه باید له ژوند څخه وشړو ،اوهغه ته د وینې د
دنمن په ویلو سره یې د ژوند په لیرېځای کې زندانې کړئ او دروازه یې پرمخ
وتړئ ،څوک چې دوه پایلې ته ورسیده وبه ګورئ چې اراده الپسې زیاته شوي
اود هغې ارادې له الرې چې د ځواک سیوریترالندېموتر السه کړی په ټولو
ستونزو به بریالې شي))...
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که وصه ناک شخص یاستې یا په دې روږدي یې چې د نورو په وړاندې شړایت
وکړیاود هغوی اویزې رابرڅیره کړئ،د خپل ړر کولو طریقې ته په بشپړه توګه
بدلون ورکړئ،د تیر وخت یوه خوږه خاطره مو په مغز کې راژوندې کړئ.د
طبیعت نړال یایوي نړلې تابلو ته وګورئ،یو تفریحې یا جرئت ورکوونړی
کتاب ولولئ؛وبه ګورئ چې تیاره ا ړار سنګه بهر کیيي،د اندیښنو وریځي به
سره خالصې شي او د لمر خونۍ او ځالنده وړانګې به ستاسو په زړه ولویيي.
مسټر ویګز وایې ((د خونۍ راز په دې کې ده چې د اندیښنو پهشیبو کې
وخاندئ اود سر دردۍ پر وخت نورنارووۍ په یاد راوړئ اوپه هغه شیبه کې چې
اسمان تورو وریځو نیولیوي داسې ړر وکړئ چې ال لمر شتون لري)).
یوله ډیرو سالمو او په زړه پورو نځو څخه چې ما په ژوند کې پیژنده ماته دا ډوی
کیسه کوله(( .کله چې به له اندیښنې او کرکیچ سره مخ شوم خو هر کله به مې
چې محسوساووچې د کرکیچ وخت رارسیدلې د خونۍ ویشنه مو زمزمه کولهیا
به پیانو ته کیناست

اود نڅا سندري به مې ويولي اود دوو کارونو په پایله کې

چې په ځان مې منل بالخره په دې بریالۍ شو چې خپلې روحي وضیعت ته
بدلون ورکړم او هغه نارووۍ په بشپړ توګه له ځانه لیرې کړم)).
دیو ړر بدلون په بل ړر سره  ،پدې شرط چې نوي ړر له پخواني څخه
ځواکمن وي ،یوه ډیره نه طریقه ده.
روتر ورد وایې(( :د ټنبلۍ چاره هڅه او کونښ ده ،د ځان لمانځې درملنه
داکاري ،د بی ایمانۍ چاره د خدای (ج) له اوامرو څخه اطاعت کوی او بالخره
دویرې درملنه د ویریدونړې شي سره مخ کیدی او د هغه لیدنه )) پّه همدې ډوی
د و او خپګان درملنه د مغز مصرو وی په زړه پورو ا ړارو سره .د دې کار لپاره
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ستري ارادي ځواک ته اړتیا ده ،یوه بد خصلت ته د ماتې ورکولو لپاره،باید د
هغه په وړاندې چې کوم ضیلتي ټړې

ځای لري په هغه ړر وکړؤ اودوه

ړرته تردېپورې داوام ورکړو چې په یوه عادت په ډوی منځ ته راشي ،که د و
او خپګان په وړاندې پر مخالفت باندې ټینګار وګړئ بالخره به یو سال او په زړه
پورې شخص شي.
خیای د یوه ړر اواحساس د بدلون لپاره وق العاده ځواک لري،په هغه شیبه
کې چې له ژور و اوخپګان سره الس اوګریوان یې له ځان سره داسې
ووایاست:
((هغه څه چې مو له و سره مخ کوي هیڅ شتون نه لري،هغه زموږ په وجود
باندې څه اویزه لرالیشي.ځړه هغه خدای چې موږ پیدا کړییو هیڅ کله ه دا نه
وواړي چې موږ د و او خپړان تر سیوري الندې وواسو)).
په اندیښمن او ستونزمن شیبو کې مود ژوند تر ټولو خوږې پیښې اونیړمروه
ورځي په ټینګار سره په یاد راوړئ.خپل خیای مو د تیر وخت له خوږو خاطرو
څخه ډک کړئ.یو شمیر هغه کړنې مو چې په بریالیتوب سره تر سره کړیپه یاد
راوړئ ،تر څو اندیښنه ناکامېموله مغز څخه بهر کړي.
کله چې و او خپګان تاسو ته نژدې کیيي ،تازه او په زړه پورې ا ړار په ځان
کې راژوندي کړئ اود دې اجازه مه ورکوئ چې و خپلې ریښې ووځوي او
الپسې ژوره شي .هیله په مرستې سره ووواړئ ،خپل دژوندانه راتلونونړي خیای
مو رونانه او ځالنده وګورئ او که څو شیبې ځان ته یو چاپیریای جوړ کړئ ،وبه
ګورئ چې زاړه خیالونونه به موله مغز څخه بهر شي:ځړه دوه هغه پټ شوي
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خیالونونه دي چې د روننایې زو نه لري.خونې او تازه والی هغه وسلي دي
چې تاسو د هغه په وړاندې په الس کې لرئ.
د رازنو مجموعې په نو یوي مجلې کې ،یوه لیړوای لیړلې وه(( :له ومونوته پرته
له کوم قید څخه نه راوالست ووایئ .که چېرې په کار باندې په مصرو یدو
سره ومونه له مغز څخه لیرې کړؤ اویا هغوی اصل د دې الیق ونه ګڼو چې موږ
له ځان سره مشغوی کړي ،په هغه صورت کې به په خپله وشرمیيي اوله موږ
څخه به وتښتې)).
ترڅو چې په خپلو اخالقي ځانګړتیاو بر السې نه اوسو نشو کوالی چې په
کارونوکې بریالې شو .څوک چې د خپلو احساساتو والم وي ،ازاد شخص نه ده.
ازاد کس هغه څوک ده چې د معنوي د نمانانو په وړاندې په خپل نفس باندې
برالسۍشي.
که هر سهار د ویخیدو پر وخت دې ته اړ اوسې چې خپلې روحي وضیعي ته
وګورئ چې ایا دوه ترسره کوالیشي که نه ،د وه ډوی شخص له والم څخه
پرته بل څه نده اونه شي کوالی چې بریالې او نیړمروه اووسې.
خود دوه بر عړس،که هر سهار د ویښیدو پر وخت ځان ته ډاډ ورکړئ چې په
هر ډوی چې وي د هغې ورځې کار به په بریالیتوب سره تر سره کوي اوهیڅ
پیښه اوهیڅ کوم احساس به د هغه د بریالیتوب مخنیوي ونه شي کړای،ازاد
شخص بلل کیيي ،ځړه چې ویره  ،ورخطایی ،کمتري،شک او احساسات
اوهمداسې نور هغه ته الر نشي موندالی ،اود معنوي اومادي لحاظ نه روغ
شخص بلل کیيي.
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د یو میلیون هغه رواني نارووانو په منځ کې چې د احساساتو د حړمرانۍتر
سیوریالندې الس او ګریوان دي ،یوازې یوه ارواح د هغه په نفس باندې بر
السې ده.خوکه لي ځانته زحمت ورکړئ هماوه ارواح به ستاسو ارواح وي.تاسو
ه خپله ارواح د ځالنده ارواحو په شمیر کې راوړئ لړه د اسمان د ستورو په
څیر ،په ارامې  ،ځواکمنتیا او ډاډ سره د خپلې موخې په لور مخړې ځئ.هغه
ارواحې چې دوې درجېته رسیدلې وي کوالیشي د هغه پریړړیله مخې چې
تاسود تلوسو له بند څخه خالص شوي یې په احساساتو مو او په عین حای کې
په انسانانو او پیښو واکمني کوالیشي.که ووواړئ تاسو ه دوه ډوی ارواح
لرالی شي.پر نفس باندې د برالسۍ اصوی ،د ژوند تر ټولونه طریقه ده.که څه
ه پّه لومړي سر کې مو دندې ته زړه نه کیيي خو د دې لپاره ځان اړ کړئ.
اودوه کار که هرڅومره ستونزمن ه وي د ځواکمنتیا سره یې په تر سره کولو
کې هڅه وکړئ اودوه طریقه ورځ په ورځ اواونۍ په اونۍ تعقیب کړئ.په دوه
ډوی به په ک وخت کې تر ټولونړلې هنرونه زده کړې:یعنې خپله به ځان
واکمن اوسې.
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د بدبینۍ زیانونه
نړۍ له انسان سره متقابلې معاملې کوي.که وخاندئ په وړاندې مو
خاندې اوکه ټنډه موګونځې ونیسئ هغه ه

ستاسو په وړاندې وریځې

ګونځوي.که سندرې ووایې خونې ته بلل کیيئ اوکه متفړر اوسې د پوهانو
خواته به ځای پیدا کړئ.بالخره که مهربانه ووسې په شاوخواکې به مو داسې
وګړي وګورئ چې ټوی له تاسره مینه لري اود زړونوخزانې ستاسو په مخ
خالصوي( .زیمرمان)
یوشمیر هغه وګړي چې د و په لور ځې اوهغه ته نه راوالست وایې
اوالیې پسې ډیروي،دلته د حیرانیا دخبري درجه ډیره ده .دوي خامخا په کار کې
بریالې کیيي ،ځړه څوک چې د و اوخپګان په لټه کې وي،حتم یې پیدا کوي
یوازې بسنه کوي چې د خپلو خیالونو دروازي د و او خپګان په مخ پرانیستې
پریيدي.
وایې هغو ورځو کې چې په امریړا او اروپا کې.ستر ځنګلونه د مزرعې او جلګې
په بڼه منځ ته راوله هغه کډوای کارکوونړې چې وسله او چاقوکان ورسره موجود
وه تل له خپلو ملګرو سره وهل کوی ،خو بې وسلې کډوالو کې دوه کار ک تر
سترګو کیده چې خپل منځ کې سره شخړه وکړي.ځړه که کوچنې پیښه ه
کیده وسله لرونړې شخص به الس وسلې ته وړه،او بې وسلې شخص به په
ا سانۍ او څو خبرو حلوه.بی وسلې کډوای به د کار پر وخت په خپلې وسلې باندې
نه بلړې په خپل هوښ اوهونیارتیا ،خوښ نفس باندې باور لره.
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په عادي ژوند کې ه په همدې ډوی ده ،هغه پیښه چې یوه خوښ وګړی په نظر
بې ارزنته نړاري او پرته له کوم قید یا په خندا سره په وړاندې مبارزه کوي،د
یوه بدبینه شخص

په نظر ستریيي اود یوه رنتنې بدمروۍ په بڼه

راڅرګندیيي.
یوشمیر بدمروه وګړو خپل کارونه وروورو د بدمروې په لور وړي دي.هغوی ځړه
بدمروه شوي چې روږدې وه له نور څخه مخړې له خپل حالت څخه شړایت
وکړئاود هوا او خوړوله بدولې څخه وځوریيي .داسې روږدي دي چې دیوه سفر
څخه دراستنیدو په وخت د ستړیا به پلمه ،یا له یوه میلمستا نه د رسنتیدو
وروسته د هغو ناخونو خبرو په پلمه چې هلته اوریدلې له وصې به ځان سره
پسېيي اوپه دې ډوی به وروورو ځان دو اوخپګان په لور کشوي.
په شړایت باندې روږدي کیدی اوله ځان څخه نارامه یدی له یوه (هیڅ) او په
هماوه ځای کې په پلمې پسې ګرځیدی،په ځانګړی توګه د ځوانانو لپاره تر ټولو
بد اوناوړه عادتونه دي.ځړه که څوک دوه ډوی عادت ولري په ډیر ک وخت
کې د هغه اسیرکیيي اوبالخره بدبیني دهغه لپاره دیوه تړراري عمل په ډوی منځ
ته راځي.
د و اوخپګان په څیړونړو کې متخصص وګړي ه شتون لري دوي د مالریا
،زکام اوداسې نورو ناروویو لپاره یوشمیر درمل پیژنې اولړه څنګه چې تل د
نارووۍ په تمه وي اوپه دې عقیده لري چې نن یا سبا به دوو درملوته اړتیا پیدا
کړي؛ له همدې امله کله چې کوم ځای ته ځي هماوه سیار درمل له ځانه سره
وړي چې د ټولو احتمالې ناروویو درمل پړې شتون لري.حیرانوونړې داده چې
دوه ډوی اشخاص تل ناروویيي،زکام باندې اخته وي اوتردې چې په ساري
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ناروویو ه اخته کیيي.خونور چې د نارووۍ په تمه نه وي اود بدې پر ځای په
نیړې باورمند دي هیڅ کله ه ګرځیدو پر وخت له ځانه سره درمل نه لیيدوي او
ډیر لي پیښېيي چې ناورغ شي.
له ځان سره وایئ هغه هوا چې تنفس کوو له خطرناکو میړروبونو ډکه ده،د
کیناستلود نونې هوا ناپاکه ده؛که په لوړو پوړونو کې وي وایې ډیر لمریزه ده
اوکه ټیټو پوړونو کې وي وایې ډیره مرطوبه ده  .تر ټولو کوچنې د رد په
محسوسولو سره وایې چې تیو ئد پیلیيي.تر دې پورې د دوې نارووۍ په تمه
کینې چې بالخره یوه ورځ یې په لوري راځي .هغوی نه پوهیيي چې ارواح یې
دتیو ئد نارووۍ په ریښواو مغزیې د هغه په مړروب اشغای کړی دي،او بالخره
نارووۍ ه یوه ورځ په جس باندې برالسې او دوه کار د وخت په تیریدو سره
عملې بڼه ځانته ووره کوي.
یوشمیر نور دومونو پلټونړې بیا د بدمرویو محور په معدې باندې څرخوي.د هغو
خوړولست چې خوړی یی روا ندي ،په مغز کې یې ځای په ځای کړي.د هغو خوړو
پر لست چې نشي کوالی هض یی کړییو نوي ډوی ورزیاتوي اولړه څنګه چې له
هرډو ی خوړو څخه چې خوري یې د زیان تمه لري ،هر مړي چې خولي ته نيدې
کوي ،تر ټولو کمه ګټه یې ه بدن ته نه اخلیيي.ځړه شک اوویره د معدې د
طبعي عصاري ترشح ته زیان رسوي ،د هض کارستونرمنیيي اود بدن روویتا ته
زیان رسوي.
د و لټوونړویوه بله ډله چې د ازادي هوا قس خوړلې دنمنان دي .د رانسي
ټوی وګړي په دوه ډله کې شاملیيي.که په رانسې کې یو امریړایی د نونې
کړکې خالصه پریيدي اوویده شي،هغه ته واېې چې د سترګو په درد،ګرېپ (یو
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ډوی زکام ) او ذات الریه او یوشمیر نور ناروویو به اخته شي .له دې امله چې
کړکې خالصه پریښید هوادوه دنمنان دې ته په تمه دي زکام له هغه ځای
څخه رادننه شي او په قوي احتمای سره په زکام باندې اخته شي.ځړه ویره د
هغوی د مقاومت ځواک کمزوری کوي او مزاج یې د یخنې په وړاندې حساس
کړیده کله چې یوه سارینارووۍ ّپه نار کې منځ ته راشي،ویریدوونړې له ټولو
څخه ژر پرې اخته کیيي.یوشمیر کسان چې د خپلو ماشومانو ټوخي یا یو ډوی
سورولی اویا یې په سترخوان کې ک اشتهایې د ناوروې د پیلیدو نښه بولې
اوله له ویرې سره مخ کیيي اوپه دې ډوی په تل پاتې ویرې او ورخطاي کې پر
مخ ځي،له حده ډیره.
د هغو بیوزلو حالت په اړه ړر وکړئ چې په ارثې نارووۍ اخته دي ،له ټولو څخه
خواشینوونړې ده .هغه کسانوچې لیدلې مور یاپالر یا نیړونه یې دا مننژیت
(یوډوی زکام ) ،د زړه درد یاد معدې دزخ له امله مړه شوي اوله همدې امله تل د
خپل زړه،معدي او سر په معاینه کولو اخته وي،ډیر زیات دي،دوي ته په ټولو
کارونو کې یو ډوی د نارووۍ خطر تر سترګو کیيي.ټولې خونیې د مرګ له ویرې
څخه له السه ورکړیپه داسې حای کې د ډیریو عیب پرته له یوه منحرف ماوې
عالیت څخه بل څه نده.
ډیر مې زړه وواړي چې یوشمیرهغه وړتیاوي مې لرالی چې دوه بدمروه خلک
ته مې الرنونه کړاي وای اوپه دې باوري کړم چې دوي له ځانه سره زیاتې
کوي ،دوو بدمرویو ته د پاي ټړې ایښودی د دوي په خپل الس کې ده اوله لي
شار وروسته چې په اراده راوړي کوالی شي له دوه معنوي اومادینارووۍ څخه
ځان وژووري.
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یوشمیر وګړي تل له خپل مادي اوپولي حالت څخه شړایت کوي.بدمروې یې
په څرګند ډوی په څېره باندي لیړل شوي دي؛یعنیدوی پخپله د خپل ځان له
بریالیتوب څخه ځان خبر بولي ډیر هونیا رځوان پیژن چې سوداګړي یېپیل
کړې.دوه ځوان ډیر بد عادت لري،د هر چا په وړاندید خپل کار د خرابۍ په
اړهبحث کوي،هغو کسانوته چې د سوداګړۍ د حالت په اړه ترې وپونتي:ډیر
بده ،ډیره بده نه ش کوالی چې پیسي پړې تر السه کړم.تردې چې ورځنې
مصارف ه تر نش تر السه کوالی،تل له اصلې پانګې نه یې خورم  ،که کوم
پیریدونړی پیدا کړم نو پلورنځي مې پري پلورم ،په اصل کې ماد دې کار په
ووره کولو کې تیروتنه کړیده که کوم بل کار مې کړیوا ی له دې څخه به نه
وایې اوهمداسې نور څه وایې......داسې یې خپل کا ر په اړه په بد ویلو سره
عادت کړیوي که ګټه ه وکړیبیا ه په بد ویلو ته داوام ورکوي.خپل شاوخوا
وګړو ته د بی جرئتۍ احساس ورکوي یا د بی جرئتۍ وینا کوي اومخنیوي کوي
چې هغوی ه په دوه الر کې خپل چانس وازماېی.په رنتیا ه د خواشینۍ ځاي
ده چې یو بااستعداده ځوان دې په داسې یوه معنوي ځان وژنې الس پورېړړیاو
په خپل الس د خپلې وړتېا پرمختګ په ځان کې ووژني.
دوه ډوی عادت په ځانګړی توګه که په مدېر یاریس کې وي البه بده وي؛الس
الندې وګړوته ه لیيدوی کیيي اود دې المل ګرځي چې هغوی نورپه ځان او
ریس باندې باور ونه لري خلک دانه خونوي چې د بدبینه ریس الس الندې
کار وکړیاوپه خوښ او ارامه چاپیریای کې ووره اوډیر کار کوي څوک چې ځان
سپک او ک شمیري هیڅ کله به ه دچا په اندازه پرمختګ ونه شي کړای
چې(علو طبع ) لرونړیوي.
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څوک چې عادت لري په هره برخه کې ځان ک اوکمزور وشمیرئ اوپه هر کار
کې ځان بې ځواکه اوکمزورې ونې کمزوری او ویریدلی منځ ته راځي .دوه ډوی
اشخاص هیڅ کله ه نه شي کوالی چې لوړ پوړونو ته ورسیيي .ولط او تیروتې
ا ړار ستاسوتر ټوی ستر دنمن دي ګڼ شمیر وګړي پیژن چې دولط ړارو له
امله چې ګومان کوي څوک ورسره مینه نه لري .خلک هغوی نه خونوي اوله
هغوی سره د خبروکولو عالقه نه لري اوشاته ورپسې بد وایې ددوه ډوی ا ړارو
تر اویزې الندې له دایمې اندیښنو سره الس اوګرایون دي.
ډېری دوه ډوی ا ړار له بیځایه تخیالتو نه بل څه نه دي.دوه ډوی ړر نیړمروې
له منځه وړي اواخته کسان پرې نه یوازې د ځان لپاره بلړې د شاوخواو ګړو لپاره
ه درنځ او کمترۍ وینا کوي.
هغه څوک چې ددوه ډوی ا ړارو والم وي دژوري بدبینۍ ،ناکامۍ او بدمرویو په
منځ کې ژوند کوي ،هغه تور عینړې چې په سترګو لري،تل نړۍ ورته تیاره
نړاري .هر څه چې وینې تور دي.
بدبینان چې هر ځاي کې ګام ږدید و ا اندیښنې چاپیریای منځ ته راوړي؛هیڅ
څوک له هغوی سره دخبروکولو عالقه نه لري ځړه هغوی تل د ځان د بدچانسۍ
په اړه خبري کوي  .هغه ناوړه پیښې چې په ژوند کې پیښ شوي تل تر ې یادونه
کوي ،د هغوی په اند وضع تل خرابه ده ،پیسې نه پیداکیيي اوچاپیریای تل و
لړلی دي.
هر څومره چې عمر ډیریيي اروایې توازن یې ه له منځه ځي .لړه څوک چې د
طاعون له نارووۍ څخه تیښته کوي .
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کله ه د یوه شخص اندیښنه داکورنۍ نورو وړو ته لیيدوی کیيي .دوه ډوی
اشخاص له خپلو شاوخوا وګړو سره نه سلوک نه کوي ،سره له دې چې خپله
له ژوند خوند نه اخلي د نورو مخنیوي ه کوي .دوه ډوی ړر د نارووۍ
څرګندوی اسانوي او درملنه یې ستونزمنوي .جرج تنې وروسته له یو شمیر
تجربو څخه چې د مسلولین په اسایشګاه کې ترسره کړي ،داسې وایې:
((د هغه چا درملنه چې له هر چا او هر شي سره مخالفت لري ،دهغه چا دژوورنې
له هڅي څخه چې د ځان وژنې لپاره ځان سیند ته وورځوي ستونزمن
ده.یوشمیر وګړي خپل ټوی عمر د نویو ووسو اوګر تارې په لټون کې تیرویاو
وروسته د هغه ګر تارۍ له موندي څخه ځان نیړمروه ګڼې اودوه نویړړید خپلو
بدمرویو په ځنځیر کې زیاتولو سره خونې محسوسوي.د ډوی ناروغ له درملنې
څخه بل هیڅ ستونزمن کار نشته .درمل ورکوی هغه چاته چې تل دتلوسو
اونارضایتو په منځ کې ژوند کوي.ځړه ددې لپاره چې هره نارووۍ اړینه اویزه
ولري ناروغ باید د اروایې باور لرونړې وي اودخپل ړر ارامتیا وساتې))
ډاکتر ساندرس ه داسې وایې:
که په یوه اندیښمن شخص کې هر څومر د ومونو اواندیښنوعلتونه توپیر
ولري  ،د هغویاوېزه په بدن کې یو ډوی ده ،د بدن هر وړې عالیت ته زیان
اړوي .په تیره بیا که کومه کمزورۍ ټړې یې دبدن په داخلې وړو کې شتون
ولري،معنوینارووۍ په هغې کمزوري ټړې باندې حمله کوي او د جسمانې
نارووۍ د پیدا کیدو سرچینه ګرځي.
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د درملنې تر ټولو ستر خنډ ،معنوي له منځ تلل دي .کله ه معنوي کمزوري د
مادي ځواک څخه ډیر د نه کیدو مخه نیسې ؛ځړه چې د یوه ناروغ د روویتا
بیرته راوستلو لپاره کا ي ځواک نه پاتې کیيي.
داندیښنې د منځ ته راتګ یو له طریقو نه د نورو عیب لټون ده.داسې وګړي ه
شته چې تیریدنه او لویه زړه درلودی ورته هیڅ مفهوم نه لري.
وواړي دنورو عیبونه وپلټې او تر السه یې کړي په دې ټینګار کوي چې دوه
عیبونه د نورو لپاره تعریف کړي.ستاینه یې په ژبه هیڅ نه جاري کیيي اونه
وواړي د شاوخوا وګړو نه والی ومنې اودنور د عیبونوله لټولوسره له هر څه نه
ډیره مینه لري .
د نورو د عیبونو یادونه ،یاد هغو بدمرویو تعریف چې د تیروتنې له امله د خلړو په
سر راولې او بالخره په هر چا کې یوازې دهغه عیبونه او بدیانۍلیدی تر ټولو
بده عادت ده .دوې موضوع ته مو په نه توګه په مغزو کې ځای ورکړئ چې نور
به عیب پلټل نه کوئ بلړې د هغوی نې برخې وګورئ دوې موضوع ته موپه
مغز کې نه ځای ورکړئ چئ نور به د خلړو عیبونه نه لټوئ.هر چاته بد ویل او
په کینې سره د هغوی ټړوی او توازن له منځه وړی یو مهلړي عادت دی.
دوه عادت دهغه چینجې په څیر ده چې میوه له دننه څخه وخوري شیره وزبیښې
اویوازېخالې پوستړې ترې پاتیشي،دانسان نیړمروې خوري اوله منځه
وړي،دوه ډوی عادت د ترالسه کولو څخه وروسته به نورد نیړمروه ژوند امړان
نه وي څوک چې داډوی روږدیویاو تل دنور د عیبونوپه لټه کې او رسوا کولو کې
وي.نوربه د نیړمروۍ مخ ونه ګوري اوهغه نیړیانۍ ته یې ه چې ترالسه
کړیدي زیان رسیيي.
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ټوی خوښ او په زړه پورې خلک خونوي،موذیان عیب لټونوونړې اوبد ژبۍ اوبد
وونتوونړې نه .نړۍ له امرسون سره مینه لري له ثورو سره نه.هر څوک دنور په
تیروتنو باندې دي د ا سوس پر ځایدي په خپل پرمختګ ړروکړئ،ډیر
ویونونړې ،او بالخره هغه کسان چې نه شي کوالی د خپل دوه بد عادت
مخنیوي وکړیله هرچاڅخه لومړې خپل ځان بدمروه کوي،ځړه ټوی له هغه
څخه مخ ګرځوي.له څه مودې وروسته ګوري چې نور له ژوند څخه خوند اخلې
خو هغه خپله نیړمروه نه دي اوله خپلې دوه الس ته راوړنې څخه حیرانیيي.په
دې نړۍ کې د ژوند کولو نې او بدي الرې شتون لري؛انسان کوالیشي په دې
هري یوي الر کې ګام کیيدي او مخ ته الړ شي.د بدۍ او بدرنګې پر ځای
نایست اونیړۍ ته ،د د جنسۍ او کړړتیا پر ځایپاکۍ ته  ،د اندیښنې اوو پر
ځای خونۍ او تازه ګۍ ته اود تیاري پر ځای رونناېې ته پاملرنه کوی په هیڅ
وجه ستونزمن کار نه دي .د لمر په لوري مخ ګرځوی په هیڅ وجه له دې څخه
ستونزمنه نه ده چې د سیوري په لوري مخ ګرځوي او په داسې حای کې چې د
دوي دواړو ترمنځ ستر توپیر شتون لري.
نوله دې امله ځان تل ځان عادت کړئ چې د روننایې په لور وګورئ،اوتیارو او
بد مرویو ته د ځان په لوري اجازه مه ورکوئ.دتخیل دروازي مو د هغه شیانو په
مخ پرانیزئ چې درته په زړه پورې اوخونۍ بښوونړې وي .هغه وخت به وګورئ
چې بد چانسه نه یاستئ اوپه ک وخت کې به مو اخالقي روحیه ه راسمه شي.
یو شمیر خلک داسې ړر کوي چې که پیښې په بل ډوی جریان موندلی وو،
نیړمروه کیدی په داسې حای کې چې د دوی نه نیړمروه کیدی ددوو پیښو له
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امله نه دي،بلړې نوموړې له ړري ډوی سره تړاو لري چې څنګه په اړه ګومان
کوي.
ډیری وګړي پیژنو چې په ژوند کې له ډیرو ستونزو سره مخ شوي اوپه دې ټوله
موده کې له ناروویو ،دنمنیو،اونورزیانونوسره په ټینګه مبارزه کړیاوهیڅ کله یې
په دوه مبارزوکې ناهیلي یا خپل جرئت د السه نه دی ورکړ.دوه ډوی اشخاص
یوه نه بیلګه ده د شاوخوا وګړو لپاره شمیری کیيي.
تاسو چې تل له خپلې بد چانسۍ د ژوند له ستونزو،له مالي بی وزلۍ څخه
شړایت کوي دا مه هیروي چې په زرګونو انسانان شته چې هیله لري ستاسو
په څیر وي یا ستاسو په ځایوي.
که چیري عادت لري چې له هر څه سره پردې اوسې اوکار مو،ملګري،د
پیریدونړو وضیعت اوهر څه درته سپک اوک وګڼې باید هڅه وکړئ چې دوه
عادت ته موپه بشپړه ډوی تغیر ورکړئ .له هر څه څخه په نیړۍ یادونه وکړئ
په بد هوا کې ه داسې ړر وکړئ چې هوا دومره خرابه نده اونه ده،که دوه
ته عادت یوه موده داوام ورکړئ،یوډوی تغیر به مو په ړر کې منځ راځي،شاوخوا
هوا به مو برابره کړیاو ژوند به مو نړلی کړي.
هغه څوک چې د ټینګواخالقي ځانګړتیاو لروونړیوي،نشی کوالی چې منفې
ا ړارو اووینا ته د ځان په اجازه ورکړي،هیڅ کله ه نه وایې چې((:نش
کوالی)بلړې وایې( :کوالی ش )؛نه وایې (دوه کار به په جدیت سره ترسره
کړم )بلړې وایې( دوه کاربه ترسره کړم)همدوه ( نش کوالی )له هر علت
څخه ډیر یوشمیر ځوانان تباه کړي،ځړه منفې ړر ،شک اوبه ځان نه باور لری
دهغوی روحیه کمزوریړړیاوځواک یې ورته لج کړي.
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هغه ځوانان چې منفې ا ړارو ته تسلی شي ،په واړه کې دوالمۍ ځنځیر اچوي
اوتر څو چې خپل دوه ړر ته بدلون ورنړړي ،یعنې دوه منفې ا ړاراووینا د
مثبت عالیت باندې وانه اړوي،نشي کوالی له دوه ځنځیر څخه ځان خالص
کړې.
ایمان او بشپړه عقیده په ژوند کې د نظ او خوشبینۍ زیينده ده .بدبینې رووتیا
له منځه وړي او روحیه کمزوري کوي.متوازنه اروح هیڅړله ه د بدۍ په تمه نه
وي،د دې هیله لري چې تل له نیړیوسرمخ شي،ځړه پوهیيي چې نیړې یو تل
پاتې حقیقت ده اوبدۍ پرته د نیړۍ له کمزوري څخه بل څه نده،لړه هماوه
ډوی چې تیاره په خپل نفس کې یو مستقل شي نه ګڼل کیيي ،بلړې د رونناېې
له نشتون څخه عبارت ده ،تلد روننایې په لټه کې اوسئ،ځړه روننایې،د زړه او
ارواح تیاره له منځه وړي.
کله چې ارواح وواړي خپلې بدیانۍ پټېړړید ځان لپاره یوشمیر بدمروې اومختلف
اشړاالت منځ ته راوړي.
په هر څه کې د هغه نه برخه وګورئ
د کمای په لټه کې اوسه اود ژوند بدېانۍ هیرې کړه
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د خونو ا ړاروځواک
نیړمروۍ دایمان ظاهري بڼه ده.تر څوچې ایمان اوهیله شتون ونه لري هیڅ کار
نه شي تر سره کوالی(( .هلن کلر))
هغوی چې په خونۍ اوهېلو سره ژوند کړي ،دژوند تر ټوی سترې بریاوییې تر
السه کړي .هغوی د ژوند نیړو اوبدو پیښېو ته په میړانه سره نه راوالست ویلي
اونیړمروې او بدمروې یو برابره منلې اوپه موسړا سره مخ ته تللې دي
(چارلزکینګزلې)
په خونو خلړو کې یو ډوی ،ځواک تر سترګوکیيي چې په بدبینه خلړو کې
اویزې نه لیدی کیيي .د نیړمروۍ په اندازه هیڅ شی نه شي کوالی چې ژوند
نړلی کړي.رنځونه لیري کوي اود بریالیتوب الرې پرانیزي.
که رض کړو یو خوښ انسان او یو اندیښمن انسان سره یو برابر وړتیاوي
لري باید ووایوچې د لومړني شخص د کار ترټولو کمه السته راوړنه په کراتو له
دویمې شخص څخه ډیره ده .خونۍ د اروح د زیيندي سرچینه ده.هغه پټي ده
چې رنځونه بدمروې او ناوړه پیښې اسانوي.
د خوښ انسان دوجود ماشین ،د اندیښمن انسان په پرتله ژر نه خرابیيي،ځړه
د دویمي شخص ا ړار د ماشین نازکې پرې ژوي اوپه ليه موده کې له منځه
وړي.
ډاکتر ساندرس وایې(( :له ستونزمنو ناروویو نه د پیشګرۍ لپاره خونۍ په
لومړې کتار کې ځاي لري،یو شمیر درمل یوډوی مصنوعي نه والیاوژر
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تیریدونړې او ک زوری وبرګون تولیدوي،خو خونۍ تل پاتې اویزه په بدن
باندې لري چې د بدن په ټولو برخو کې خپریيي .سترګې رونانوي،اندام نازکه
او ګامونه مضوطوي .وي صا وي او ټوی حیاتې ځواک په عالیت راولې.په خونو
خلړو کې د وینې ګرځیدنه په چټړې سره وي،هوا نه بدن ته رادننه کیيي،
روویتا او سالمت تیا په بدن کې ریښې ځغلوي او نارووۍ ماته خوري)).
د االباما د سیمې یوه دهقان پیژن چې تقریب لس کاله وړاندې په ځمړه کې د
کار کولو پر وخت له سختې خونریزۍ سره مخ شوي وه ،تر دېپورې یې له بدن
څخه وینه الړله چې طبیب یې له ژوندې پاتې کیدلو څخه ناهیلۍ شو.بزګر ورته
ځواب ورکړچې تر اوسه یې زه دمرګ لپاره نه ی چمتو اوپه خپل بستر کې په
خونۍ اوشوخۍ پیل وکړ.
وروسته له دې چې خندا او خونۍ لي وخت دوام وکړ،بزګر ورووروځواک تر السه
کړ.بالخره دنارووۍ له بستر څخه جګ اود تیر په څیر روغ او ځواکمن شو اوتر
اوسه خپلو ملګروته وایې (( که خندا او خونۍ مې نه ویړړیخامخا به مړ شوی
وای))
هغه شمیر وګړو چې ځان یې له خونۍ او خندا له امله ژوورالی ډیر زیات دي.
د شړایت د پریښودلو خونۍ او خندا په لوري تلل د هیڅ یوه درملو څخه
اویزناکه نه ده .کله چې له چا څخه شړایت کوي په دې پوه شئ چې په خپل
درد اورنځ باندې ټینګار کوي.شړایت کوی ددې نښه ده چې له دنمنانو مو ماته
خوړلې ده.له دنمنانو څخه د خپلې د نیړمروۍ د ژوورنې تر ټولو ووره الردا ده
چې له شتون نه یې انړار وکړو شخصیت یې له مغز څخه بهر راوړؤ او لیرې
ووورځوو.
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یو ستر یلسوف ویلې (( :د امړان تر حده هڅه کوم چې له هیڅ شي څخه بیزاره
او ستړی نه ش او هر پیښه چې راته پیښيي په خونې سره ورته نه
راوالست ووای .دوه ډوی سلوک د هر چا دنده بول او څوک چې د دې سلوک
برعړس ترسره کړیګنهګاریې شمیرم))
سرجان لوبوک داسې لیړې(( :زما په اند د دې پرځای چې نوونړی موږ ته
ووایې چې د دندې ترسره کوی ستره نیړروې ده ویلې به یې وه نیړمروه کیدی
ستاسواو زموږ دنده ده ،دنړۍ حالت به له دې څخه ووره شوي وه.ځړه د هر چا
نیړمروې د نورو له نیړمرویو سره مرسته کویموږ ټوی دنده لرو چې دامړان تر
حده نیړمروه شو)).
د هیڅ شی د رونانه مغر په اندازه نه شي کوالی چې ستاسو رووتیا اونیړمروۍ
سره مرسته وکړي.کله چې مغز خوښ وید ټولو حیاتې وړو عالیت طبیعېوي
اود بدن په ټولو برخوکې نظ او رووتیا واکمنه وي.شفاف مغزله اندیښمن مغز
څخه په کراتو نه دنده ترسره کوي .رونانه ړر تل د و او خپګان ،توپانونو
په وړاندې بریا خپلوي هغه کار چې په ارامه اومتوازن ه مغز سره تر سره شي بې
عیبه اود دوام وړ وي .کمای په هماوه ډوی داندیښمن او و زده شخص په
کارونو کې نه لیدی کیيي ،له نارضیاتۍ،ورخطایی،یا کرکې سره نه شي یو ځای
کیدلی ګنګاره شخص کمای ته نه رسیيي.ځړه د هغه چا چې وجدان پاک وي
کوالیشي ورته ورسیيي.هغه ځای کې چې د شرا ت ،خلص نیت او رنتنولې
اویزې نه وي،کمای هلته الر نه مومې.
خوښ شخص په کارونو کې بریالیوي ځړه ټوی مینه لري چې له یوه خوښ
شخص سره د ملګرتیا اړیړه ولري.جنجالې ،بد سلوکه ملګري اوبد خویه
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شخص که هر څومره په خپلوکارونو کې ماهر وي خو ټوی له هغه څخه تیښته
کوي.بشرته تر دې ه که مادې ګټه ترېهمونه لري بیا ه مینه لري چې له
خوش سلوکه شخص سره اړیړه ولري.
نن نړۍ د کار وګټې له توپان سره مخ ده .په امریړا کې ژوند داسې شوي چې
دتاریخ په اوږدو کې یې ساری نه درلود.د دوه توپان په منځ کې انسان ځان اړ
ګڼې چې ارامه ساه واخلئ
مغزد څوشیبو لپاره د شار اود تلوسې له کار ازاد کړیاو ارامه پریيدې.کله چې له
خوښ انسان سر مخ کیيو داسې محسوسو چې د دوبې په سختو ګرمیو کې د
اوقیانوس نړلی اونرم شمای زموږ په مخ لګیيي؛اوهغه ته په خونې سره نه
راوالست وایو.ځړه دوه ډوی خلک د لنډې مودې لپاره زموږ ړري ستړیا له
یاده وړي.
په کلو کې خلک په میاشتود خپلې سیمې د خونو سیالنیان سوداګروته په
تمه وي؛خوش خویه سوداګر په ډیرې اسانۍ سره کوالیشي چې خپل مالونه په
هغوی وپلوري.څوک چې په لویو کارونو الس پورې کوي نه سلوک او اخالق
باید د خپل ژوند قانون وشمیرئ او هڅه وکړئ چې محبوبیت ترالسه
کړئ.ورځپاڼه لیړوونړې د دې لپاره چې په زړه پورېلیدنې ترسره کړي،خبرونه تر
السه کړیاوپټې پیښې راڅرګندي کړي،اړ دې چې یو شمیر ملګرې پیدا کړي..
د خوشحاله انسانانو په مخ ټولې داروازي پرانیستې دي او خوښ انسان ټوی
ځایونه په واک کې لري.خو بدخویه او د چا چې ټنډه تل ګونځیوي د یو ځای ته
د ننوتلو لپاره اړدې چې په تړلو دروازو شار راوړې .ووره کارونه هغه کارونونه
دي چې په خوني ،نه سلوک او په ادب او نزاکت سره ترسره شوي دي.
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کارکوونړې که خوش اخالقه وي ډیر ژر پرمختګ کوي او ژر په دې بریالي کیيي
چې خپل حقونه او مقام پورته یوسي او په عین حای کې یې وجود ه له هغه
خونۍ څخه کا ي ګټه اخلې.
ناولی اموري بل هغه پیښه چې خپله ورسره مخ شویوه دا ډوی کیسه کوي:
((پریړړه مې وکړه چې د خونۍ ځواک د ځان په اړه یو ځلې بیا تجربه کړم .له
همدې پریړړیسره یوه ورځ مې د کاري د ترپه خوا روان شوم،له پخوانه ډیر
اندیښمن او خپه وم .له ځان سره مې وویل:څو ځلې ځیر شوم اوومې لیدی چې
دنورو خونۍ او خوشالۍ ماته ځواک او ارامتیا رابښې.باید پوه ش چې زه ه
دوه توان لرم چې دوه ډوی اویزه په نورو وکړم کنه؟
په منځ الر کې مې پریړړه وکړه خونۍ اوارمتیا له ځانه سره تړراروم او هڅه
مې کوله ځان قانع کړم چې نیړمروه او خوش چانسه ی .ددوه ړر تر اوېزي
مې داسې محسوساوه چې بدن مې ارامه شوي،لړه وزرونه مې چې پیدا کړیوي
اوالوزم.شاخوا میرمنو ته مې نظر کړ اوداسې مې ړر کاوه چې د هغوی په څیرو
کې د خپګان ،اندیښنې اونارضایتۍ نښې پیدا شوي.د هغوی په حالت مې زړه
وسوځیده .اوهیله مې کوله چې هغه نور چې زما په دننه کې ده یوه برخه هغوی
ته ه وروبښ .کارې خونې ته دننه شوم.
د حسابدارۍ له انجلۍ سره مې داسې روغ بړ وکړلړه څنګه چې طبعا خوښ
انسان نه وم نو ورو،ورو زموږ منځ کې مینه او عاطفه پیدا شوه اوټوله ورځ هغې
ه ما ووندې په خونۍ اوله دې خوا او هغه خوا خبرې وکړیاو زه پوه شوم چې
خونې مې هغې ته ه سرایت کړی.
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د دې چې کمپنۍ ریس چې ما پړې دنده کوله له هغو اشخاصو نه وه چې هیڅ
کله یې سره له کاره سر نه پورته کیده اوتند خویه ه وه.ددې کار لپاره یې
ماته داسې سخت اخطار راکړ که نوري ورځې وای ډیر به خپه او زړه به مې مات
شوي وه ځړه ډیر حساس ی .خوله څنګه چې هغه ورځ مې پریړړه کړي وو
چې له هیڅ پیښې به نه خپه کیيم داسې په احترام اوخونې مې ځواب ورکړ
چې د ټنډې ګونځې راکمې شوي.اودا دهغې ورځې دویمه پیښه وه ترلمر پریوته
پورې مې هڅه وکړه چې په کاري خونه کې خپله اود شاوخوا ملګرو خونې مې
وسات او بریالی ه شوم.
په کورنۍ میلمستون کې چې ه اوسیدم همدوو تجربو ته مې داوام ورکړ.
د هغو کسانو په څیرو کې چې وړاندې یې په ځان کې له بی عالقه ګۍ او دی
سردۍ پرته بل څه نه وه لیدلې،د دوستۍ او تودوخې نښې راپیدا شوي.اودوه
تجربو مې په دې برخه کې عقیده ال ه پېاوړي کړه.
په پایله کې ددوو یو شمیر تجربو وروسته په دې پوه شوم چې په دوو کړنو مې
کوالی ش خپله ه خوښ اوس او شاوخوا وګړوته مې همد خونې وینا وکړم.
نو له دې ځایه باید له ځانه سره داسې ووایئ(( :وواړم که کارونه مې منظ ه
نه وي په خونۍ سره ژوند وکړم او ټولو شاوخوا وګړوته مې ه د خونۍ وینا
وکړم،که له دوه ډوی ړر سره سلوک وکړیوبه ګورئ چې ډوی ډوی خوشالیانۍ
به ستاسو په شاوخوا کې لړه د ګالنود ووټیوپه څیر وووړیيي.هیڅ لړه به ه بې
ملګري نه شي اوسوله اوارامې به موتل په ارواح باندې واکمن وي)
نړۍ تر دې پورې له ومونو،اندیښنو،او بد مرویو ډکه ده چې ددوې تورې وریځې
د له منځه وړلو لپاره چې زموږ ارواح نیولې یو لمر ته اړتیا لرو.نړۍ خونو او په
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زړه پورو خلړو ته اړتیا لري ،هغه روزونړو ته اړتیا لري چې ارامې او خونې تخ
وشندې هیله او زړروتیا نورو ته ووایې.
خوشحاله ارواح د مای ارزنتمنه خزانه ده.خوش خویې ستر میراث ده،ځړه
سوله او ارامې تل ورسره تړلي دي،نور یې شاوخوا سیوري له منځه
وړي،اندیښمن زړونونه رونانوي.ځواک ناهیلو ته ه

خونۍ او جرئت

وریښې.په ځانګری توګه که نه سلوک له محبوبیت،ادب اود مخ نړال سره
یوځایوي،د ځمړې پر سر هیڅ یوه پایله ورسره د پرتلنې وړ نه ده.ددې ارزنتمن
نعمت ترالسه کوی دومره ستونزمنه نه دي،نړلی مخ دیوه خوښ او رونانه زړه
له بهرنې وبرګون څخه عبارت ده.دننی لمر لومړی په څیره کې نه بلړې ارواح
کې راڅرګندیيي اوله هغه ځایه څیرې ته منعړس کیيي.هغه نړلي موسړا چې
څیرې ته رنګ او جذابیت وربښې د هغه دننې لمر له وړانګو څخه بل څه نه ده.
په هماوه ډوی چې لمر تیاره له منځه وړي خوښ وګړي ه د نورو له زړونو څخه
ومونه خپګان اواندیښنه لیرې کوي خوښ وګړي چې کله کوم مجلس ته وردننه
شي چې ټوی ځان خوړونړې یا ځان وونتونړې هلته ټوی شویوید هغه لمر په
څیر چې د وریځوپه منځ وځلیيیاوروننایی راولې.ددوه نوي راولې شخص له
لیدو څخه هر څوک خوند محسوسوي.د ژبو قلف پرانیستل کیيي اوهغه بحثونه
چې تردې دمه ساړه او بی ساه وه یوځلې راژوندې کیيي او چاپیریای له خونې
او نیړمروې ډکیيوي.
((تعمی نشاط) یو له هغو سترو خدمتونو نه ده چې تاسو کوالیشي ه د ځان
اوه د شاوخوا وګړو لپاره ترسره کړئ.په کړنو کې مو ،په هغه کار کې یې
ترسره کوي یئ اوپه ټولنیزه اړیړو کې به مو دوه ډوی ړر له هر ډوی شار
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څخه ډیر په درد وخورئ.دندې مخړې له دې چې تاسو یې خوا ته الړ شي
ستاسو په لور به راځي،ملګري به ستاسو په لټه کې وي اوټولنه به خپلې ټولې
دروازي ستاسو پر مخ پرانیزي .خوښ طبیعت د یو ډوی جاذبې ځواک لرونړی
ده.اودوه ځواک له هغه مقناطس څخه عبارت ده چې د ژوند ټولې نې برخې
ځانه ته راکشوي.
ځان اړ کړئ چې له هر چا سره اړیړه کې نیسې،یوازې نې ځانګړتیاوي او
اخالقي اوارواحي ووره والی یې ووینئ اودوه ځانګړتیاوي او ووره والی په خپل
مغز کې الپسې ستر کړئ.راسړین وایې(( :د نوروپه عیبونو مو خپل مغز مه
ستړی کوئ.له هر چا سره چې لیدنه کوئ یوازیېې نې ځوکمني برخې
وګورئ.دنورو نه عادات او اخالق په درناوي سره بدرګه کړئ اود امړان تر
کچې پورې هغه عادتونه تقلید کړئ.په دوه وخت کې به وي چې ستاسو عیبونه
او نیمګړتیاوي به د منې د پاڼو په څیر په ځمړه ولویيي))که وکوالیشی په ځیر
سره دوې موضوع ته په خپل مغز کې ځای ورکړئ چې هیڅ کله به د چا عیبونو
ته نه ګورئ اوکه تر ټولو کوچني ووره عادت ه ونه لري بیا به ه ورپسې بد
نه وایاست ،ژوند به مو ډیر نړلی او خوښ شي.هرڅوک به تاسو ته د سولې
څیرې درونې اوهر څوک به دا هڅه وکړیچې له تاسو سره دوستانه اړیړې
وساتي.
په هغه صورت کې چې عادت وکړئ تل د یوی پیښې یوازې نو برخوته وګورئ
په اسانۍ سره به پوه شئ چې د ځمړې پرسر ډیري کمې بدیانۍ امړان لري
رامنځ ته شي یا وموندی شي چې ستاسو حالت ته زیان ولري دیری بدیانې
کیدایشي په نیړیانو واوړې .په حقیقت کې به هغه بد شړله نقاب چې ستاسود
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نیړۍ د طبیعت مخ یې پونلې ده لویيي او ټوی بد عادتونه لړه شړایت،عیب
پلټنه به مو هیر شي اود ځمړي دسر تر ټولو خوندور نعمتونه به ستاسو
شتمنېوي.
د تیزو څپو پر سرلمر ترالسه کړئ ؛
مه ځوریيئ.
ژوند توپان لرونړی سیند دی ،چې کیدای شی په هر ځای کې یې له څپوسره
مخ شي.
څپې ماتې کړئ اوله منځ څخه یې تیر شئ؛ ودریيئ
جذر اومد شاته پریيدئ.
به ساحل کې به نړلی لمر ووینئ.
د نیړمرویو په اړه بحث وکړئ؛نړۍ تر دې له و اواندیښنو ډکه ده چې خپل
ساتلو ته اړتیا نه لري.
هیڅ یوه الره په بشپړه توګه ستونزمنه او ناممړنه نه ده.
نو او رونانه برخو ته وګورئ ؛ارواح مو د دوامداره کار اوله و اوخپګان نه
ستړي او اندیښمنه ده.
د ارامتیا لپاره د سمون او روننایې په اړه بحث وکړئ( .االویلرویلړاکس)
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منفي ګرایې له منځ یوسو
باید منفي ګرایې په بشپړه توګه د خپل ژوند له ډیړشنری څخه بهر کړؤ.
ځړه منفي ګرایې ټوی هغه شیان زموږ په یاد راولي چې باید له ژوند یې نه لیرې
کړؤ.
(اګسن پروګنی) هغوی چې منفي روحیه لري هیڅ کله په کوم کار کې نه بریالې
کیيي،په هغوی کې خونې نه شته،یوازې بې وزلې ،ناتوانۍ اوموذګرۍ په کې
لیدی کیيي.هر څه یې چې لیدلې په هړله بد وایئ.تل د زمانې له بدۍ،د چارو له
حالته،نارووتیا،بې پیستوب او داسې نورو څخه شړایت کوي،له همدې امله د
خپل عالیت ځواک راکموي اود خپلو ناوړه ا ړارو تر اویزی الندې راځي.
څوک چې ویجاړ ړري ډوی لري او تل یې ا ړار د ویجاړونړو کلماتو په شاوخوا
کې ګرځي وروورو ګورئ چې د بدن د جوړنت او پیدا کیدو ځواک یې کمزوري
کیيي اوله منځه ځي،ځړه د پیداکیدنې عناصر نه شي کوالی په منفي چاپیریای
کې وروزی شي بدبینه اشخاص تل په دې تورن دي چې په ټیټو مقامونو کې
پاتېشي اوله ناتوانۍ سره الس اوګریوان اوسي.د ژوند څپې یې تل شاته وړي.
اې ځوان ملګریه ؛که ځان منفي ا ړارو ته وسپار،هغه هیلې چې د رونانه
راتلوونړي لپاره لري بی ثمره به پاتې شوي او ژوند به مو مسموم شي.منفي
ګرایې به ستاسو د ژوند نیړمروې وال کړي اوپه ځان باور به په تاسوکې ووژني
ددېپرځای چې په خپل برخلیک باندې واکمن اوسي د برخلیک والم به شي.
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ځواک او توانایی په هغه اشخاصو کې چې په ځان باور لري وده کوي ،په هر
کار چې الس پورې کوي ،د ایمان تر سیوري الندې په بریالتیوب سره کوالیشي
بریالی شئ،د بریالیتوب نقشه لومړی په خپل مغز کې طرح کړئ اوبیا ورته
رنتنې بڼه ورکړئ .وونتل ترسره کوی دي .لومړي باید ووواړئ اوبیا یې ترسره
کړئ.هر څه ته مخړې له دې چې مادیبڼه ورکړئپه خپل مغز کې طرح کړئ.
که بی ایمانې اوشک مو په زړه کې ځای نیولیوي ،په دې باور ولرئ هغه
نړۍڅخه ستاسود ړري ډوی مخالفه ده هیڅ ګټه به تری پورته نه کړئ .هیڅ
څوک ه نه شي کوالی له هغه حدونو نه چې ورته ټاکل شوي مخ ته الړ
شي.هرڅوک چې ستر وونتوونړي ده  ،ځان باید کوچنی ونه شمیرئ.
ټوی منفي ا ړار باید باد ته وسپارئ .د ایمان بریالتیوب ته درسیدلو لپاره د
لومړی ګام اخستل بریالې دي.انسان باید دخپلې ساه یا نفس په وړاندې په
ټینګې ارادې سره دا تړرار کړئ چې څه وواړي ترسره یی کړئ او تر کومې
کچې د هغه کار د ترسره کولو ځواک لري.
د بیلګې په توګه یوماشوم چې کله د خوب په ځای کې سترګې ووړوي داسې
وایې(( :د خوب له ځایه څخه به بهر نه ش او بی ځایه به هڅه نړوم چې بهر ته
ووځ ))په دوه وخت کې پرته له شړه ترڅو چې هغه ماشوم د خوب د ځاي
څخه د وتلو پریګړه ونه کړئ او په خپل بریالیتوب ب باور ونه لري،نه شي
کوالی پورته شي.
که ماشوم داسېعادت شي چې د هر کار سره د مخامخ کیدو وروسته ووایې:
((بریالی به نه ش .خپله محسوسوم چې وبه نه ش کړای اوبی ځایه هڅه
کوم )).اوله دوه ړر سره عادت شي .هیڅ کله به یې درس زده نه کړئ او په
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ازموینه کې به ناکام شي.د ((نه ش کوالی ))د ویلو عادت وروورو په مغز کې
ریښه ځغلوي زیانمینيي په ژوند یې واکمن کیيې ه یې په ځان باور له منځه
ځي او ه یې وړتیا ته زیان رسیيي.
ددوې موضوع برعړس په پام کې ونیسئ.هغه ځوان چې د کارپه ترسره
کولوخپلې وړتیا ته په خپل مغز کې ځاي ورکړي،هر څومره چې له خنډونو سره
ډیر مخ کیيي وړتیا یې ه ال زیاتیيي اوپه پایله کې دوه ډیروالی هغه د
بریالیتوب په لور بیایې.
که یو حقوقي وکیل ډیری وخت د یوه ماشین یا طبابت په اړه ړر وکړیپه دې
وخت کې نه شي کوالی چې په خپلې تخصصي رشته کې کوم مقام ته
ورسیيي.ځړه هغه بایدخپل ذهن د قوانینوزده کولو لپاره ځانګړی کړیاود قوانینو
اصولو ته په خپل مغز کې ځاي ورکړي.
څوک چې خپل مغز له خپلې تخصصي رشتې نه په لېرې مسایلو باندې ستړی
کوي په هرکار کې چې وي ،نشي کوالی پرمختګ وکړي.په دوه وخت کې له
داسې یوه چانه د سالمو اومظبوطو ګړنو تمه چې ال پخوایې ځان مړو اوکمزورو
ا ړارو ته تسلی کړیوي په رنتیا ه د خندا وړ خبره ده .تر هغې چې په خپلې
کمزورۍ باندې متعقد اوسئ که مادي او که معنویاتو پورې تړلیوي اوکه مغز
پورې مو خپله مو ځان له هغې طبیعي انساني درجې څخه نړته راولي او خپل
نظر او موخې ته نه شي نيدې کیدای .یو شمیر وګړي چې کله ژوند ته رادننه
کیيي ځان ناتوانه نې .ایا په دوه ډوی ړر سره کوالی شو د بریالتیوب هیله
ولرو؟
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یو ځوانه انجلۍ پ ه پام کې ونیسئ چې په خپل بد رنګې باندې متعقیده ده
اودوه موضوع هر شیبه سترګوته دروي خوپه عین حای کې هیله لري چې د
مادي اومعنوي نړال تر ټولو لوړې درجې ته ورسیيي په داسېحای کې ه هغه په
رنتیا سره د نړلی کیدو هیله لري باید په خپلې ارواح کې یو ډوی نظري نړال
انځور کړئ او د دې هڅه وکړئ چې ځان د هغه په شان کړئ .په دوه وخت کې
نه یوازې چې مادي نړال بلړې معنوي نړال ته به ه ورسیيي.که هغه تل په
خپلې بدرنګیباندې ړر وکړي او له خپلې بدمروۍ او بد چانسۍ څخه وځوریيي
نړال دهغې بلنه نه قبلوي.
ډیری انجونې اوهلړان پیژن او وین چې په ځان د نه باور له امله په خپل کار
کې پرمختګ نه شي کوالی.دوه سیوري  ،خیالونه او دوه د نیړمروۍ دنمنان
موله ړرڅخه لیرې کړئ،د ناهیلې درئ شاته پریيدئ او د ځواک او نړال تر
ټولو لوړ ټړي ته ځان ورسوئ.
له دې موخو سره په ژوند کې دنوي کارونه په کولو باندې بریالې کیيئ ،دځان
لپاره شخصیت کیيي.
که چیري یو ځلي ه وي خلک وکړایشي د هغه ویجاړونړو ا ړارو په اویزه چې
د بی وزلۍ او ناتوانۍ له امله منځ ته راولې پوه شي ،نور به ټوی عمر کې دوه
ډوی ا ړارو ته الر ورنړړئ .که څوک په خپلې بد چانسۍ باور ولري دبې وزلۍ
اوناتوانۍ والم به شي اوداسې ړر وکړیچې د نورو په څیر به ونشي کړایچې
په کارونو کې بریالیشي هیڅ کله به ه په دې ونه توانیيي چې ازاد اونیړمروه
ژوند وکړیاو د پرمختګ په لور به الړ شي  .که څوک په خپلو وړتیاو باور نه
لریاوپه دې متعقید دي چې د نورو په څیر به بریالې شتمن نه شي ،بیا نو په
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کوم ځواک باندې په تړیه سره به د ژوند له ستونزو سره مبارزه وکړي؟دوه ډوی
اشخاص له یوه ستونزمن حالت څخه د ژوورنې لپاره د دوامدارېهڅې او
کونښ لپاره چې څومره انرژي ته اړتیا ده نه شي مصر ولې.ځړه په دې باور نه
لري چې د ستونرو حل د دې وپه خپل الس کې ده اوپه خپل نفس کې د تړیې
ټړې نه مومې .تل د بې وزلۍ او بیچاره ګۍ په ړر کې وي .تل د بې وزلۍ په اړه
خبرې کوي او بې وزله سلوک کوي .تردې چې په خوب کې ه داسې ګوري چې
څه نه لري اوبیا له ځان پونتې چې ولې څه نه لري خوکوم ځواب نه مومې.
دوه شخص ځان یو منفې ګرا کړی  .ټوی امړانات او موقیعتونه یې له ځان
لیرېړړیاویوازې یې د ناکامۍ دروازې پر مخ پرانیستې اوهغو ځواکونو پام چې
توانایې یې کوالیشي هغه له دوه ستونزمن حالت څخه وژووري له السه
ورکړي.
یوشمیر وګړو د نارووۍ ړر په داسې ځواکمنتیا سره په مغز کې ځای پر
ځایړړیچې روغ ځان یې ددې لپاره چې داوږدو کلونو لپاره د ړرینارووۍ سره
الس وګریوان وه خپله رووتیا له السه ورکړیاو په رنتیا سره ناروغ شوی.په
نارووۍ متعقید کیدی ناوړه پایلې له ځانه سره لري.
د بیلګې په توګه که باور ولرو یوه ګوانونړې نارووۍ لړه سرطان په ارثي ډوی
زموږ په ځان کې شتون لري او یا موپه کوم ځای کې ویلې وي یا اوریدلې وي
چې دوه نارووۍ معموال په څلویښت کلنې کې راڅرګندیيي کلونه یې
راڅرګندیدلو ته په تمه یو او همدوه اوږده اندیښنه کیدایشي لړه یوه بې زیانه
برامدګې چې زموږ دبدن په یوه برخه کې تولیدیيي په ګوانونړې ټپ باندې
واوړي.یوي ځوانې نازک بدنې انجلۍ ته وویل شوه چې موریې د سل نارووۍ له

Downloaded from: ketabton.com

امله مړه شوي او دا ه پرې د اخته کیدو وړتیا لري اوباید ځان له پښنې څخه
وساتې .بی وزلې انجلۍ تل د سل وجاړونړې ګوانونه خپلو سترګو ته انځوروی
اوله دوو ا ړارو سره وټیده ،خپله اشتها له السه ورکړه.تل به یې ورته شاوخوا
وګړو ویل چې ورځ په ورځ کمزوري او رنګ خرابیيي اوزیاتوه به یې (ځان
وساته ،د هوا له جریانونو څخه لیرې اوسه.پوهیيې چې موردې همدوو شیانو
ووژله)سره له دې چې دکبانوپه ووړیو او یوشمیر نورو مقوی دواګانو باندې هغې
ته ځواک او اشتها ورکوله،خو دوو درملو ونه شو کړای چې ددوې بې وزلې انجلۍ
معنوي ځواک چې په بیرحمې سره له منځه تللې وه بیرته راولې.خو ایا درمل
کوالیشي له ژوند سره مینه او په ځان باورځای چې له سترواسماني نعمتونو
څخه ده ونیسې؟ي
بدمروه انجلۍ ورو،ورو خپل معنوي ځواک له السه ورکړ اوځان یې ناهیلۍ ته
وسپاره.
اوبالخره له نارووۍ څخه ډیر له شاوخوا زیان اړوونړې ویناو اویزو هغه په
بشپړه توګه ناتوانه کړه او مړه شوه.
ا سوس چې دا یوازنې پیښه نه ده د دې په څیر ډیر بیلګې موجودې دي او د
بشر ژوند ډیری له همدې ډوی ناوړه تخیالت او تیره ا ړار له امله د منځه تلو
په حای کې دي د یوه ظالمانه برخلیک نه د قربانید و ویره او یا هغه نارووۍچې
د والدینو د تیروتنو پایله ده ،په ډیره کچه دوګړود ژوند کچه د وګړو په لمنځه
تلو سره پاي ته رسیيي په داسې حای کې چې دوه ویره دومره بې منطقه ده
لړه څوک چې ووواړئ د وژنې په تور یا په پلرنې وال سره زوي مجازات کړي.
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دوه ډوی ناسمې عقیدې باید د ځوانانو له مغز څخه بهر کړو .د هغوی متعقید
کوی په دا ډوی شیانو باندې بیخي داسې ده لړه چې ووواړو ووایو چې لمر
سیوري تولیدوي .له مینې څخه کرکه زیيي اوله نظ ا و روزنۍ څخه خپګان
تولیدیيي.ددوو ډوی رضیوویل نه بدې اوبی رحمې ده بلړې هیڅ کومه ګټه نه
لري.خداې (ج) په دې راضي نه ده چې دبشر ژوند دېدا ډوی له منځه الړ شي
.زموږ د نیړونو میراث او ارثي شرایط چې هر ډوی وي په دېباید پوه شو چې
خداي (ج) په هغو ټولو باندې موږ ته د واکمنی ځواک راکړي اوموږ خپله په
اسانۍ سره کوالی شوپه ځان باندې د باور له الرې هر څه ته بدلون ورکړو.
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ایمان او عقیده
وونتل توانېدی دي.
پیاوړیهغه څوک دې چې په خپلې وړتیاوو باندې باور لري.د بریالیتوب الرې
دهغه چا په لوري ځي چې د ټینګې ارادې څیښتن او خنډونو ته په موسړا سره
نه راوالست وایې لړه څنګه چې امرسون وایې(( :هغه څوک چې په ټینګه اراده
د (ستاره اسبد تر السه کولو لپاره هڅه کوي د بریالیتوب احتمای یې له هغه چا
څخه ډیر دې چې د خپلې موخې لپاره په بی حالۍ او سستۍ سره پاڅیيي
زموږ باور د بریالتیوب دروازه ده،مهارت ډېروي،ځواک ته پراختیا ورکوي،مغز
سال وي او د عمل کولوپه ځواک ورزیاتیيي.کوم کار چې ترسره کوي ستاسو
د باورنو زیينده ده ،ستاو عزم ،اراده او باور ده.که دا هر څه کمزوریوي ستاسو د
کار الس ته راوړنه ه کمزوري ده.
یو شمیر وګړي د سمو نظریاتو د لرلو وړتیا نه لري.هر څه ته په سر سري نظر
ګوري اونه شي کوالی چې ژورتیا ته ځان ورسوي،د نور تر اویزې الندې خپلو
ا ړارواو عقایدو ته تغیر ورکوي،تر دې چې کله پریړړه ه کوي،پریړړهتر دې
سر سري بڼه لري چې له یوي ګوچني پیښې سره بدلون مومې،نیوکې منې او یا
د نورو ا ړار منې .دوه ډوی اشخاص بې ثباته وي اوپه هیڅ کار یې باور نه شي
کیدای.
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څوک چې د پریړړیړولو ځواک نه لري  ،د څه لپاره په درد خوري؟د چا چې کار
سطحیوي د تړیې مضبوط ټړی نه لري ،په دوه ډوی اشخاصو چې هر څومره
شریف هموي باور پرې نه شو کوالی.څوک چې د سمو او مضبوطو نظریاتو
درلودونړی نه وي په ژوند یې کې د بریالتیوب چانس ډیر لي دي.
ددوې موضوع برعړس ه په پام کې ونیسئ:د چا ا ړا رچې له دننه څخه
سرچینه اخلې اود ړر په ژوره کې ځای نیسې،یانې څوک چې ځواکمن او په
خپلو پریړړو کې ټینګه اراده ولري،د هر چا د باور وړ دي.د دوه ډوی اشخاصو
ا ړار متغیره دي او د متعرضه خلړو وامغای ته ووږ نه نیسې و هیڅ کله ه

د

خپلو موخو څخه الس نه اخلې.
که ځوانان په ایماني ځواک باندې باور ولري اوپه دې پوه شئ چې ړر ی
ځواک څه معجزات لري ،خامخا په لوړ مقامونو ته ورسیيي.تل د ارادې د
ټینګښت په اړه بحث کوو :اراده د ایمان یو ډوی ده.ارداه یانې دیوه کار د تر
سره کولو پریړړه اود ایمان له نښو نه د هغه کار دتر سره کولو وړتیا.
هیڅ څوک ه تر څو چې په خپلې وړتیا باندې د هغه کا ر په تر سره کولو کې
چې پیل کړي یې دې باور ونه لري هغه کار نه شي تر سره کوالی،څوک چې په
مضبوط ایمان سره په خپلو ګړنو باور ولري او په دې متعقید دي چې ترسره
کوالییې شي هیڅ د دې توان لري چې له هغي الرې څخه یې راوګرځوو.په خپل
بریالیتوب باندې ایمان خپله د بریالیتوب وونتنه کوي .کله چې یو کار ترسره
کوئ تل دا له ځانه سره تړرار کړئ چې هغه کار ترسره کوالی شئ .په دې ډوی
ستاسو جرئت ه ډیریيي او جرئت د ایمان اصلې بنسټ ده.څوک چې د کار په
وړاندې له ځانه سره وایې((باید یې ترسره کړم))((،کوالی ش ترسره یی
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کړم))((،د هغه کارد ترسره کولو پریړړه لرم))،نه یوازې دا چې خپل جرئت
زیاتوي،بلړې منفي ځواکونه ه کمزوري کوئ .،هر هغه څه چې مثبته اراده
ډیروي منفي ځواکونه چې مقابل ټړې ده راکموي.تر ټو لو ستونزمن کارونه د
مثبتې ارادې په درلودلو سره ترسره کوالی شو ،خو له منفي نظریاتو سره
ترټولو اسانه کار د ترسره کولو امړان ه نه وي.
په ستونزو باندې بریالیتوب یوازې دهغه چا لپاره امړان لري چې دمبارزه کولو
ځواک لروونړې وي.بریالیتوب دهغه چا مای ده چې وواړې بریالیشي.
په نړۍ کې هري موخې ته درسیدلو لپاره ،د ناتوانۍ بدچانسۍ په څیر ا ړار له
مغز نه بهر کړئ،دوه ړر و په ټوی ځواک سره رد کړئ.هیڅ ډوی مادي او
معنوي ځواک ته الر ه مه ورکوئ اووسوسه او نه بریالیتوب موله زړه څخه
وباسئ.هیڅ کله ړر مه کوئ چې نه شي کوالی د لویانو په څیر کاروکړئ او په
ټیټو مقامونو باندې اکتفا مه کوئ .د شک هغه خطرناکه مارپه څیر چې ستاسو
ژوند یې له کواښ سره مخ کړیله منځه یوسئ.هیڅ کله د خپل قر او بدمروې په
اړه خبرې مه کوئ دوه موضوع له ځانه سره مه تړراروئ او په دې هړله څه مه
لیړئ.دوه شک موباید له ژوند څخه ووژنئ.تاسو دې نړۍ ته راولي یاست چې
له نیړمروۍ او خونۍ سره ژوند وکړئ.
په ټینګار سره وونتنه وکړئ چې خدای(ج) هیڅ څوک د نیړمروۍ او بریالیتوب
له سرچینو څخه نه محروموي او عاجزي دمخلوق خپل ړردي پریړړه وکړئ
چې د پیښ و لپاره خوشبینه اوسئ اوله بدبینۍ څخه تیښته وکړئ.د حق او
رنتنولی په اخري بریالیوب باندې ایمان ولرئ اود ومنئ چې د ځمړې دسر له
خوشچانسه ترین وګړو څخه یاستې،اود نړۍ په ترټولو نه ځا ې اووخت کې
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زیيدلې یاست ځان ته مبارکې ووایې اوپه دې باور ولرئ چې هیڅوک دې ته
حاضردنهدي چې ستاسو کار په سمه توګه تر سره کړي .په هر وخت کې په
خپلې وړتیا ،رووتیا او روزنې باندې وویاړئ.هر ورځ د ځان لپاره د خوښ اوعالقې
موضوع راپیداکړئ .اوهیڅ کله مه هیروئ چې خدای(ج) تاسوته د ډیرو نیړیانو
ژمنه درکړې .په خپل بریالیتوب باور ولرئ او په دې پوه شي چې بریالې استې.او
باور ولرئ چې وونتنه تر سره کوی دې.
کله مو چې ړرد موخې په لور متوجې کړ باید شاوخوا وګړې مو ستاسو
دبریالتوب کیسې وکړئ.خوځیده ،کالي  ،څېره او بالخره خبرې کوی مو باید په
ټوله مانا سره د بریالیتوب زیينده وي د ناهیلې کومې اویرې پړې ونه لیدی
شي.که هر سهار مو د بریالیتوب ړر په مغز کې ځای پر ځای کړئ او په ایمان
او ترتیب سره د هغه په لور الړ شئ ،د بریالیتوب امړان ال پسې ډیریيي.دوه که
د نصیحت له الرېوي اویامشخصو رموی د تړرار په وسیله کوالی شئ ترسره
یې کړې.په دوسې حالت کې به بی جرئتي تاسو ته نيدې نه شي او کار ته به
مو کوم زیان ونه رسوي.
که شک لرې چې کوم کار به ترسره کړیړه نه ،په ټینګار سره دا په ځان ومنئ
چې په نه توګه هغه کار ترسره کوالې شئ .په ځان بارو لری د هوښ د ترالسه
کولو او د انسان وړتیا سره مرسته کوي.تاسو ته دا امړان درکوي چې کوم کار
مو پیل کړي پایلې ته تر رسیدو پورې په نیړمروې سر ترسره کړئ.
که دوه اصولو ته په ځواکمنتیا سره دوام ورکړئ وبه ګورئ چې په ډیر ک وخت
کې به مو د ژ وند په وړاندې نظر په بشپړه توګه بدلون ومومې،پیچلې مسایل به
مو په نظر ساده بریښې.وجود به مو په نوي وړانګو سره رونانه
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شي،نیړمرویانۍ به تاسو عادت کړیچې ټوی چاپیریای به مو په نظر نه
نړاري،دوه طریقه به مو د رضایت اونیړمروۍ سره مرسته وکړیاود رووتیا
لپاره به مو ه بی ساري درمل شي.
نیړمروې به مو د شخصي ارزنت په لوړولو کې ه مرسته وکړئ او دماغ مو
ځواکمن ،ړر مو رونانه او ګړنې به مو ال اویزمنې شي.که یو معنوي کمې ه
ولرئ ددې طریقې نه په ګټې اخستلو هغه له منځه یوسئ .د بیلګې په توګه که
ویریدوونړی طبیعت لرئ په دې تړرار سره چې له هیڅ شي څخه نه ویریيئ او
زړور شخص یئ ،له هیڅ شي څخه بده تمه نه لریاو کوالیشي چې جرئت
اوزړورتیا ترالسه کړئ.
ویره دګواښ د محسوسولو حس څخه عبارت ده .که ایمان پیداکړئ چې خدای
(ج)تل زموږ نیړمروۍ وونتونړی ده.نو له څه نه باید وویریيو؟کله چې مو دا
ډوی ایمان په زړه کې ځای ونیوه ورو ،ورو د ویره حس کمیيي او هغه جرئت مو
چې ټوی هیلو ته د رسیدلو المل ګرځیړوالیشي ترالسه کوئ .امرسون چې ددوه
ووراوي لسفې باندې باور کړی داسې وایې(( :تل له ځان سره خبرې وکړو او
اعصاب مو ځواکمن وساتو د بدي په تمه نه اوسو اوتل د نړال او ووره توب
نغمې په مغز کې وساتو )).
هڅه وکړئ هغه ا ړار چې نه مو خونیيي یا نه وواړې منځ ته راشي مه پریيدئ
چې مغز کې مو ځای ونیسئ .د اندیښمنو ا ړار یوه لویه برخه له منځه یوسئ،په
هماوه ډوی چې د نارووۍ له ګوانونړو پایلو څخه ویره لرئ له ګوانونړو ا ړارو
څخه ه وویریيئ اود ړر دروازي مو د خونو او او خوشبینو ا ړارو پر مخ
پرانیرئ.
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هر وخت چې محسوسوي نيدې ده چې اندیښمنو ا ړارو ته تسلمیيئ ځان ته
مو یوه خوښ او په زړه پورې مصرو یت پیدا کړئ.په دې ډوی به وګورئ چې
څومره په اسانۍ سره مو ددوو ا ړارو له بند څخه ځان ژوورالی ده حیران به
شي .که په هرسیالۍ کې ایمان او جرئت ولري په دې پوه شئ چې مخړې له
مخړې مو نیمه سیالې ګټلي ده .
په ډیر لي وخت کې به بیرته ځواکمن شي اود ایمان په وړانګو به مو شاوخوا
وګړي رونانه کړئ.راتلوونړې ته به په روغ ړر سره وګورئ .ا ړارو مو د دې
پرځای چې ستاسو جرئت ته زیان ورسوي ،تاسو ته بههیله او جرئت دروبښې
او هغه توري وریځې چې ارواح مو تیاره کوي د هیلو او جرئت د وړانګو له امله به
وشیندی شي.
که په ځواک مو ایمان او روغ باور ولرئ،که بریالې شوي یاست چې معنوي
احساسات مو په نه توګه دموخو لوري ته متوجې کړئ ،خامخا به ټولو هیلو ته
ورسیيي.
که هیله لرئ چې ټولو هیلو ته مو لړه رووتیا ،پیسې،مقام اوداسې نورو ته
ورسیيي اراده مو باید په پوره ځواکمنتیا سره هغې موخې ته ځانګړې کړئ .هره
هیله چې لرئ په ټینګار سره په خپل مغز کې تړرار کړئ او ړر مو تل د هغه په
لوري متوجې کړئ.دوه ا ړار موتل اوپه نظ سره دمغزپه مثبت ځواک کې په
پایدارۍ سره منځ ته راځي اود هیلو پوره کوی اسانوي.
کله چې یوه تیيه د هوا په لوري اچوی کیيي ،انسان باور لري چې د ځمړې د
جاذبې ځواک به هغه د ځان په لوري کشوي،په دې ډوی هغه تیيه بیرته ځمړې
ته راګرځي او په هماوه اندازه چې دا موضوع اړینه ده په مثبت مغز سره موخې
ته رسیدی ه اړین دې .هغه مقناطس چې موخه جذبوي خپله د انسان مغز ده .
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د ا ړارو نفوذ
د ورور سترګو ته دې یوه نظر واچوه او وګوره چې د نیړۍ نور پړې ځلیيې یاد
کرکې اورترې بهر ته راوځي او کومه اویزه چې دوه دوو بریښناویی ستا په
ارواح لري،محسوس کړه او له هغه ځایه پوه شه چې ووره والی څنګه په
معجزیې توګه له یوه انسان څخه بل انسان ته لبيدوی کیيي( .کارالیل)
زموږ د ا ړارو اویزه سره له دې چې زموږ په خپل ژوندکې ډیره زیاته ده یوازې
په خپل ژوند بسنه نه کوي اونیړه یا بده اویزې نور ته ه ور بښې.امرسون
وایې(( :هر ړر چې دانسان په وسیله په مختلفو عقیدو سره په نړۍ کې خپور
شي،په نړۍ کې یې بدلون رامنځ ته کوي)).
دوه وینا په هغه ا ړارو کې نه شاملیيي چې په ورځ پاڼو او کتابونو کې چاپ
شوي اویا د ویناو په کرسۍ بیان شوي اویا په ساده ګۍ سره ویل شوي دي
بلړې هغه ا ړار ه پړې شاملیيي چې په دننه کې پټ دي.تر ټولو پټ ا ړار ه
بی حرکته ه نه پیداکیيي،په الره ځي  ،شاوخوا کې خپریيي او نړۍ تر خپلې
اویزې الندې راولي.
هرڅوک خپل ځانګړی حالت لري او دوه حالت د هغه رد د اروایی ،اخالقي
ځان ګړتیاوو او هیلو زیينده ده .هغه سرچینه چې د کړنود عملي کولو امرانسان
نه کوي دوه حالت په ټاکلو کې خپله اویزه لري  .دوه حالت په هغه کسانو چې
له نوموړي انسان سره په اړیړه کې وي ه اویزه لري او دوه اویزه د هغو خبرو
له امله نه ده چې په خوله جاري دي بلړې د هغو ا ړارو السته راوړنه ده چې د
نوموړي له مغز څخه تیریيي.

Downloaded from: ketabton.com

که ړر کوي چې وبه کوالیشي ،یوازې په ویناوو سره به ځان نړۍ والو ته ځان
وروپیژنئ،په خپل ځان مو ګوی وهلي.نوو ستاسو په اړه په هغه اندازې باندې
پریړړه نه کوي کومه چې ستاسو په الس کې ده،بلړې ستاسو له دننې حالت
څخه پیژن .
څوک چې له تاسو سره خبرې کوي ،د ا ړارو ځانګړتیاوي مو،یانې کمزورۍ یا
ځواک،ریښتنولۍ یا د هغه ساختګې توب محسوسوي،که دې د چپتیا په شیبو
کې ه اوسئ ،د هغې وړانګې په وسیلي چې ستاسو په شاوخوا کې خپره
وي،هیلې او موخې مو ترالسه کوي او عقیده یې ستاسو په اړه دومره قطعي
کیيي چې هر څومره په وړاندې نیوکې وکړید هغه عقیده بدلون نه مومې.
لړه څنګه چې امرسون ویلي(( :انسان د چیغو په وهلو سره نه شیړوالی خپل
وي د خلړو ووږ ته و رسوي،بلړې هغه څه چې موږ په خپل شاوخوا کې خپروو
هماوه زموږ دننې حالت څرګندونه کوي .هغه څه چې په موږ کې شتون نه لري
نه شو کوالی نوروته ولیيدوو.اشنایان نه پوهیيي چې موږ څوک یو.که هڅه
وکړو خپل ځان خلړو ته بل ډوی وروپیژنو دا به بی ځایه به وي)).په دې باندې
پوهیدی چې نور زموږ په اړه څه ړر کوي،ووره به دا وي چې وګورو موږ خپله د
هغوی په اړه څه ړر کوو.څوک چې زموږ په وړاندې نه ا ړارپه زړه کې لري
موږ ه هغه د ریښتنو ملګرو په ډله کې شمیرو او زړونه مو د تل لپاره ورسره په
اړیړه کې پاتې کیيي.
څوک چې هڅه کوي زموږ په وړاندېځان نه ونې اوزموږد خونې وړ وګرځي که
زموږ په اړه په زړه کېبد ا ړار ولري یا زموږ بدې ووواړې یا له موږ څخه کرکه
کوي لنډه دا چې په رنتنې بڼه ځان نه نې زموږ حواس هغه توره پرده چې د
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نوموړي کس مخ یې پونلې سورۍ کوي او اصلیڅیره یې راڅرګندوي .هر
څومره چې ړر کوي په موږ باندې یې ګوی وهلي  ،موږ تل ترې ژووری شوییو .
کله ،کله د یو چاله خولې څخه اورو چې وایې(ددوه شخص څیره نه ش زومالي
هغه مې نه خونیيي)).څوک چې دوه ډوی خبرې کوي له مقابل شخص یې
تلپه وړاندې نه سلوک او خندانه څېره لري ،له دې هر څه سره ،سره بیا ه له
هغه سره مینه نه لري.ځړه د هغه دننې بد ا ړار یې لوستی او محسوس کړی.
په کورنې نظام کې ،په کار ګاه ګانو کې ،او دژ وند په ډوی،ډوی اړیړو کې ( ړري
وبرګون)ډیره مهمه اویزه لري.له دې امله باید هڅه وکړو چې دوه وبرګون د
نیړې وبرګون وي.
د ژوندله روننایی سره د تیاري یوځای کوی ،د خونیو او خوشالیو له منځه تلل،
د هیلو او ارمانونو پاي ته رسیدی په یوه ورځ کې کوالیشي داسې ناوړه اویزې له
ځانه پریيدي چې تر اوږدو کلونو به .د جبران وړ نه وي که کوالی مو شوای چې
هغه پیښې او تجربې چې زموږ د تورو ا ړارو زیينده ده د یوه سینمایی ل په
څېر سترګو په وړاندې کیيدو.په قطعې توګه به مو یو وحشت ترسره کړیوي.
یوه کوچنې ن یش،د ژبې یو ټپ،یوه کنایه لرونړې شوخې،یوه ترخه کیسه،یو بی
انصا ه تنقید چې د کرکې یا د وچ حس چې تل له مغز څخه رابهر کیيي له
ځانه وژونړې اویزې پر ځای پریيدي.
اندیښمن شخص چې هر ځای ته ځې د بدبینې حس له ځانه سره لیيدوي او
خپل شاوخوا ضا مسمومه،تیارهړوي.په کوم چاپیریای کې چې دوه ډوی
شخص ژوند کوي ،بریالیتوب او نیړمروې هلته وده نه کوي،هیلي نه روزی
کیيي،او خونې خپل مخ ورته نه اړوي.هیڅ ماشوم په دا ډوی چاپیریای کې نه
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نیړمروه کیيي،هلته خندا هیریيي او خونې څیرې له منځه ځي .ژوند د هغه چا
لپاره چې اړ وي د تل لپاره په دوه ډوی چاپیریای کې ژوند وکړید یوه دروند بار په
څیر وي.کله چې هغه شخص له دوه ډوی چاپیریای څخه لیرېشي ،نور بیرته
خپله خونۍترالسه کوي.
په خواکې مو داسې کسان ه شته چې له امله یې موږ له خپلوهغه شمیر ناوړه
احساساتو څخه خبر کړیچې موږ خپله ه

ترې بی خبره پاتي شوي

ووراڅرګندوي.دا ډوی کسان موږ دځان په وړاندې کوچنې کوي.دوه ډوی پیښې
ډیرې د نځي او خاوند په ژوند کې لیدی کیيي؛په بعضي وختونو کې د نځه یا
میړه هغه شمیر عاداتونه چې له واده څخه مخړې ځان کې پټ وه او خپله یې
ه له شتون څخه بی خبره وه.له واده څخه وروسته راڅرګندیيي.
یو شمیر وګړي دا وړتیا لري چې خپل شاوخوا کې داسې زهرجنه ضا رامنځته
کړي اود هغه چاارواوي چې ورسره اړیړه لري پرې مسموم کړي.موږ ډیری
مخړې له دې څخه چې له دوه ډوی زیان اړاوونړو اشخاصو سره وپیژنو ځان مو
شریف او لویه محسوساوه،خو کله چې ناڅاپه له هغوی سره په اړیړه کې شو
سپک او کوچنې کیيو.
په موږ کې عالقه له منځه ځي او د بال پوش دهغ دننې الک په څیر پټ پاتې
کیيو،تر هغې چې زموږپه خواکې وي خپل طبیعي اوصاف یا ځانګړتیاو مو هیرو.
هرڅومرچې یې په وړاندې ځان ټینګو او با اراده اوسو بیا ه له یوشمیرناوړه
پیښو سره مخ کیيو او کله ه

چې له موږ څخه جال شي ناڅاپه داسې

محسوسیيي چې له اوږو څخه مو یو دروند بار لیرې شوي ،او ځان ارامه ګڼو.
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د یوشمیرنورو په وړاندې د نرم باد په څیر موږ ته ځواک ،ارامتیا او خونې
رابښې.له هغوی سره په اړیړه لرلو تل ګټه ترالسه کوو.لړه څنګه چې هغوی په
خپل شاوخوا کې وینو ړر مو پراختیا مومې ،ړرمولوړیيي او په مغزکې موله
نیړې اونړال سره عالقه وده کوي.
دوه ډوی ،ډو ی ړري اویزې د ړري تشعشاتو زیينده ده.موږ خپله ه په نورو
دوه ډوی اویزه لرو .په هغه څه چې ړر کوو یا یې محسوساو د نه پیداکوونړو
څپو په څیر زموږ په شاوخوا کې خپریيي.څومره ژر تیریدونړې هوس او څومره
ژور نظریات به و په دوه وخت کې خپل شاوخوا کې خپاره شویوي  .او هغه څه
مو چې په مغز که شتون لري که ووواړو او که ونه وواړاوپه ویناو او لیړونو کې
مو په نړاره ډوی نړاري.
ړري ډوی ساري ده.هغه چا ته چې له موږ سره اړیړه لري ه لیيدوی کیيي.که
په خیای کې مو جرئت،زړوتیا،سوله او ارامې واکمنې ځاي ورکړئ هر ځای ته
چې الړ شو سوله ،ارمتیا ،زړورتیا له ځان سره یوزاې وړو.
که برعړس ،د عاجزۍ او ناهیلۍ حالت ولرو نورو ته ه د کمزورتیا وینا
کوو.څنګه کوالی شو په هغه چا چې ځان ورته ارزنت نه لري ،له نه بریالیتوب
څخه ویره لري ،اوتل له ویرې او ماتې سره مخ دي باور وکړو؟تر هغې چې مو
سپک ا ړار ،او مخالف احساسات لړه کرکه،حسد،او وچ اوداسې نور په مغز کې
شتون ولري.دوه ا ړارو او احساسات به مو په شاوخوا کې خپاره کړئ.
که ځان خونوونړې اوسې دا امړان نه لري چې دا ځان خونونه مو له نورو
څخه پټه کړئ،هر څوک به مو په دا عیب پوه شي او هغه ته په پام سره به یې
سلوک له تاسو سره تنظی کړي.
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که حریص او سپک اوسې،ددوو عیبونو سزابه وګورئ.که تنګ نظري اوسې وبه
نه شي کړای چې نورو ته ځان زور او لویې ورونې.که دننه مو دنړۍ کوچنې
نړالوي بی ارزننه شمیري.د خلړو په وړاندې د دې خالف ځان نه شئ
نودالی .که و او ویره مو په مغز باند ې برالسۍ وي ړري تشعشعات مو ه
ددې یو برخه نه شي کیدای .اوس چې ا ړارمو دداسې ځواک او نفوذ لرونړې
نړاره ده چې په څنګه پام سره یې ساتنه وکړي.په دوه حای کې مو باید
وروسته پاتې ،زیان اړونړیاوناوړه ا ړار له مغز څخه بهر کړئ او هڅه وکړئ چې
پر ځای یې سپیڅلی،لوړ ځای ونیسې او وده وکړئ .یو شمیرنوکران دي چې
څښتن تل په وړاندې شک لري او د ول کیدو احتمای یې رانې.دوه نوکران په
رنتیا سره وله منځ ته راځي او په وال الس پورې کوي.که دوه ډوی شک که په
ژبه ه نه وي راولې بیا ه خپل اویزې رابښې اود هغوی ارواحویمسموموي په
داسې ډوی چې په رنتیا به یوه ورځ هغه د وال کولو په لور جذب کړي.
له دې امله تر څو چې قطعي دلیل شتون ونه لري په هیچا باید شک ونه کړو
اوناوړه ا ړار په مغز کې وروزو.د نورو وجدان سپیڅلی ده اوتاسو حق نه لرئ چې
هغ په شک باندې ولړئ یا کړړیړړي.لړه څنګه چې له ګناه څخه تیښته کوي
له دوو ا ړارو څخه ه وتښتې.ډیری داسې وکړیشته چې د همدوو ناوړه
ا ړارو د اویزې له امله په کلونو ،کلونو د تورې خاورو په سر ناست دي .
بعضي چې هر ځای ته ځي د بد ړر تخ هلته کري .دوه ناوړه ړر د ازادواو
نیړمروه خلړو ته وردننه کیيي او ریښې کوي.کله چې ګورئ په زړه کې مو شک
پیدا شوي نو پوه شي چې دوه مسموم ړر په تاسو کې ه پیدا شوي.هغه
وخت کې له ځانه سره ووایئ(( :نور باید مخ ته الړ نه ش او ووره به وي چې
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بیرته وګرځ )).سترګې مو د لمر لوري ته واړوئاو له ځان سره ووایاست چې په
نړۍ که دنیړې د کولو توان ه ونه لري بیاه هیڅ کله به د بدې،کرکې تخ
ونه کري.
تل د هر چا په وړاندې نه ا ړار،مینه ،زړورتیا په خپل سر کې وروزئ.په دې
توګه هیڅ څوک له ځانخ مه رنځوئ.هڅه وکړئ چې د د اندیښنې اوتیارې پر
ځای روننایې ،خونۍ ،ویرې او ناهیلۍ پر ځای هیلي او جرئت له ځانه سره
ووایاست.کیدایشي تاسو ه له هغو کسانو څخه اوسې چې هر ځای ته ځې
بریالیتوب خونۍ اورووتیا له ځانه سره لیيدویاود هیلي او جرئت وړانګې
خوروِِِِي هغوی چې په د دروند بار د کمښت وړتیا لري او د ژوند دستونزو
د حلوالیشي او کمزورو ته ځواک وربښې،په رنتیا سره ددې لیاقت لري چې
د(نړۍ روننایی)وبلل شي.
جرئت وکړئ چې خونې څاڅړې،څاڅړې او په سپړاوي نه ،بلړې په زړورتیا او
موټې،موټې خپره کړئ.هغه پرته له کوم بند اوشرط سره هر چاته وروبښئ.په
کور کې مو،په کوڅه کې،په بازار کې اوپه هر ځای کې خونې او تازه والی
خپرهړړئ.لړه د ګالنو په څیر چې خپله نړال او خوشبوي په بی پروایی سره د
هر چا په وړاندې ږدې تاسو ه د وړانګو په خپرولو کې خوښ اوزړور اوسئ.
هغه وخت به دنیړمروې په رنتینې راز پوه شي چې مینه ناک ا ړار شفا بخشه
ځواک لریاود نړال،درستي ړر اود ژوند سره همغيي لوړوي اوهغه ته لوړتیا
اودرنښت وربښې.
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هغه ا ړار چې بریالتیوب زیيوي
هغه څوک چې د حق په لوري دتګ جرئت لري کوالیشي بارو لرونړې او
ویاړونړې اوسې.
بخت له خزانو سره د هغه نه راوالست ته راځي( .هیلرولمن)
هغه ځواکمن شخص چې په هیپنوتیزم اخته شوي وه لړه څنګه چې یې عقیده
لرله له صندلۍ څخه حرکت نه شي کوالی،تر څو چې د هیپنوتیزم اویزه راکمه
نه شي په رنتیا سره یې د حرکت کولو توان نه لري ،هغه کمزورې او ډنګره
نځه چې له هغې ځواک سره چې د ویرې زیينده وه په دې بریالې کیيي چې له
ځان څخه دروند انسان ته د اور له خطر وژوورې.دواړه پاسنې حالتونه د مادي
ځواک د عاملونو ټاکونړې نه دي بلړې دماوې ځواک ده.
مغز ستر ځواک لري.تر ټوی ستر اتالن که د جګړې په ډګر کې وه او که په
معنوي مبارزواو د کا رپه برخه کې وه بریالیتوب یې د مغزي ځواک د اویزې له
امله تر السه کړي.د ځوانانو په مغز کې باید دې ته ځای ورکړو چې ړري
ځواک د بریالتیوب ستر المل ده .په کومه ورځ چې موږ ټوی په دې متعقید
شوو،په ژوند کې به مو یوه نوي پړاو پیل شي او یو شمیر رنځونه به مو له منځه
الړ شي.
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په دې خیای کې اوسیدی چې باید د پیښو په وړاندې تسلی شو،تر ټولو ستر
کمزوري ده او دبی وزلې ستر المل همدا کمزوري ده .دوه ډوی تصور لړه څنګه
چې خپله ویر طبیعي ده په همدې توګه ویر طبیعي پایلې له ځانه سره
لري.بریالیتوب زموږ مورزادي حق ده .خو موږ خپل ددوه حق پسی نه ځو .د دې
پر ځای چې نیړمروه کیدی،شتمنې او ازداې ووواړو بیوزلې،بدمروۍ اود والمۍ
وونتونړې یو.
څوک چې له پیښې څخه په ژوورنې باور نه لري،څنګه کوالیشي چې وژووی
شي؟هغه ور ختونړې چې نه شي کوالی د وره په رود کې پورته شي ایا دا
امړان لري چې تر ټولو لوړې څوکې ته وخیژي،څوک چې ړر کوي په لسفې
باندې د پوهیدلو وړتیا نه لري ایا کوالیشي هماوه لسفې ته په مغز کې ځای
ورکړئ؟ څوک چې داسې ګومان کوي دا الر د تیرید وړ نه ده نو ایا وبه کړایشي
ورڅخه تیر شي؟له دوو مختلفو الرو څخه په عین وخت کې نه شي تللې.تر څو
مو چې دنه ش کوالی کلمه د ضمیر له ډیړشنرۍ څخه نه وي بهرکړي بریالې
کیدای نه شي.تر هغې چې په خپلې کمزورۍ باوري اوسې نه شي کوالی د
بدمروو او ناوړه پیښو په وړاندې نیړمروه شي.
یوشمیر وګړي چې له ناکامۍ سره مخ شوي،هغه څوک دي چې د کار د پیل پر
وخت یې،په خپلې وړتیا او ځواک شړمن وه.کوم ځوان چې کار پیلوي که په
خپل وړتیا باندې شک ولري،دوه شک به یې په ټولو عالیتونو کې د وخت په
تیریدو سره پرمختګ وکړي د جاسوس په څېر به ورته خیانت کوي .شک د
ناکامیو له کورنۍ څخه ده.که هغه مو په خپل مغز کې ومنه په یو وارې مو باید له
خوبونو،هیلو،ملګرتیاو او پرمختګونو سره خدای پاماني وکړئ.دوه پرازیټ مو
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انرژي تحلیلوي اواراده مو له منځه وړې اود ې کې شک نشته چې له ناکامۍ
سره به مخ شي.په هماوه شیبه کې چې په خپلي کمزورۍ باوري شوي اوپه
ماتي ټینګار وکړي له منځه تللي یاست.د هیلو دروازې دهغه چا پر مخ چې د
مبارزې څخه تیر شوي تړلې دي،چاچې خپلي ټولې وسلې پریښې اوشړایت
کوي(( :نه ش کوالی))((،زما له وسې پوره نه ده))((،بد چانسه ی )) له خپل
بخت او طالعو څخه په شړایت او چغې وهلو باندې هیڅ کار نه شو کوالی کله
چې له بخت څخه شړایت کوي او په تمه کینې،څنګه امړان لري چې بخت او
طالع دې تاسو ته مخ درواړوي؟کله چې ځان دځمړې د چنچنې په څیر سپک
اوناتوانه وینې څنګ کیدایشي چې په عقاب باندې بدی شي ځړه له هغه
ارزنت څخه هیڅ کله ه لوړ ارزنت ترالسه نه کړیچې ځان ته مو خپله
ورکړي.
که په رنتیا سره په خپل بدمروۍ،بدچانسۍ باندې باوري یاست ،په هماوه
ډوی به ه اوسې.هیڅ کومه اسمانې معجزه له هغه پړاو څخه ستاسو د لوړولو
توان ونه لري .تر هغې چې خپل ړر ته بدلون ورنړړئ او په خپلې تیروتنئ پوه
نه شئ او هغه ر ع نه کړئ،دوه حالت به دوام ومومې.د ړر له بدلون څخه به
وروسته ،هماوه ډوی چې د لمر وړانګې یوه ووټې خالصوي او د یوه ګل په ډوی
منځ ته راوړی،ستاسو حالت به ه بدلون ومومې.په دې کې هیځ کوم رمز شتون
نه لریدا د طبیعت قانون ده .
هغه څوک چې ستر کارونه ترسره کوي هغه کسان دي چې په خپل استعداد
باندې باوریوي.د هغوی لپاره منفې ړر مانا نه لري.هغوی باورې دې هره نقشه
چې وباسې په بریالیتوب سره به یې ترسره کړي؛ایمان تر دې پورې ده چې
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نیوکې ته ه ووږ نه نیسې؛دنمنانو په تمسخر او استهزا باندې یوازې خپلې
اوږې خوځوي اوبس؛تر دې چې که خلک هغه لیونې ه وشمیرې بیا ه ورته
ارزنت نه ورکوي.په اصل کې تر ټوی سترنارینه یې په خپل وخت کې لیوني
اومشهور نځي بی شرمه ګڼلي .هغوی به یې دناوړه موخوسره تشبه او ویل به
یې(( :سر یې د سبود قورمې بوي کوي))په داسې حای کې چې موږ یې دنوي
تمدن د ثبات او پایدارې لپاره احسانمند یو.د ستر شخصیتونو بیوګرا ي او د
مه پرمختګونو توضیح د دوو دلیلونو څرګندونړې دي.
که کوپرنیګ او ګالیله په خپل وخت کې کله چې په لیونتوب تورن شوه له دوې
ادعا څخه الس اخستې نننې نړۍ به په کوم حالت کې وه؟ځړه نننې عل دد
هغوی د نظریو په اساس یعنې د ځړمې کروي کیدی او د لمر په شاوخوا کې
کرځیدی رامنځ ته شوي.که په هغو ورځو کې چې په ټوله اروپا کې کریستف
کلمب یې د باد په استهزا نیولې وه ،خپل باور له السه ورکړیواې او له نیمې الرې
څخه بیرته ګرځیدلې واې ،څه به شوي وه؟
سایروس یلد وروسته له دې چې دولس کاله یې د کابل د سیند الندې د
ساختمان د جوړولو لپاره بی ځایه زحمت وویست ،که د کورنې په نوم یې(چې
لیړلې وه ټوی مای له السه الړ او له لوږې به مړ شوي)اثر ترتیب کړیواې او له
نقشي څخه الس اخستې واې څه پایله به ترالسه کړیواې؟
کله چې ولتون د بیړۍ ته د بخار د ځواک په وسیله دحرکت ورکولو هڅه کوله
یو کتاب پدې اړه ولیړل شو چې بیړۍ نه شي کوالی چې د بیړۍ د اړتیا وړ د
ډبرو سړاره له ځانه سره د اقیانوس نه بلې خواته له یوسي.خوبالخره د همدوه
کتاب لیړوای د بیړۍ مسا رت دامریړا څخه اروپا ته په سترګو ولید.که ولتون
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نیوکو ته ارزنت ورکړای وای اوله کار څخه الس اخستې وای ایا د ډوی
بریالیتوب به یې ترالسه کړیوای؟
کله چې ګراهام بل د تیلفون د جوړولو په ازمایښت بوخت وه او تر اخره وسه یې
چې ه

په د ې ازمایښت کې مصرف کړه ټولو هغه ته لیونی ویل .که هغه

دېمسخرو ته ووږ نیولي وای او په ځان یې باور له السه ورکړایوی د دې امړان
به وه چې نن د تیلفون د اختراع کوونړې په نوم یاد شوي وه؟ساوونارال کله چې
بیوزله او ګمنامه روحاني وو.په هغه وخت کې لوران د مدیسې له کورنۍ څخه
چې جرئت یې د وق العاده ځواکمنې زیينده ده،ظل او زور یې له حده تیر شوی
وه.شپيم السړاندر چې د بورژیا له کورنۍ نه د پاپې په تخت ناست وه له
ظل ،اسراف او نفساني هواسو څخه یې مالتړ کاوه.ساوونارال کله چې ولید چې
خلک ترډیر شار الندې راولي،په دې ایمان یې پیدا کړ چې د یوه الهې ځواک
له لوري د ټولنیز عدلت د برقرار ولو لپاره مامور شوی.پرته له دې چې خپلي
بیوزلۍ اود دنمنانو ځواکمنیتا ته ارزنت ورکړید جګړي ډګرته وردننه شو .د هغه
باور چې په بریالیتوب یې لرلو له هیڅ ستونزې څخه ونه ویریده او هر څومر
مای چې د دې جګړي څخه د الس په سر کیدو لپاره ورته وړاندې شوه رد یې
کړه،بالخره په دې بریالې شو چې دمدیسانو ظل ته د پاې ټړي کیيدي.کلیسا
هغه ژوندې،ژوندې وسوځواوه خود هغه د ایمان څخه ډکې هڅې د پروتستانود
مذهب بنسټ لومړني تیيه شوه.
کله چې ژنرای وولف د انګلیس دولت له خوا په کاناډا کې د لښړر کشي
ماموروټاکل شو دانګلیس پارلمان په یوه کنفرانس کې ترې پونتنه وکړه چې
ایا وبه کړایشي چې بریالې شي کنه؟ ځوان ژنرای شمشیر له پونه راوویسته
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اوپه میز یې ووهه په بریالیتوب یې ایمان په داسې ډوی بیان کړ چې کمیسون د
دا ډوی مغروره شخص له ټاکلو څخه پیښمانه شوه .خو ځوان وولف چې کومې
اتالولیانې د ابراهام په جلګه کې د انګلسي د ځواکونو په سر کې ونوده ،د هغه
په ارزنت لروونړې ورور ثمره بلل کیده.د ایمان اوباور تر سیوریالندې وه چې د
مونت کال په مشرۍ د رانسي ځواکونو ته ماته ورکړه.
ناپیلون،بیسمارک  ،ویړتورهوګو او یو شمیر نور ستر ستر خلک تر دې په ځان
باورلره چې د وروره له امله یې دډېری خلړو استهزا او دنمنې ځان ته متوجې
کړیوه،خو ورور چې په ځان باورلرلو له یوه ډولونو ګڼل کیيي او هغه کسانو له
ځانګړتیاو څخه ده چې ستر کارونه ترسره کوي.که ایمان او په ځان باور شتون
ونه لري،ایا لوتو،وسلې به د هغه سترو کارونو په ترسره کولو بریالې شوي وي؟
ژاندارک چې یوه کلیواله او بې خبره انجلۍ وه که په خپل اسماني ماموریت
باندېیې له زړه نه ایمان ه نه وای پیداکړیایا د دې امړان وه چې هغه سترځواک
د ځان لپاره جوړ کړای وای اود هغه ځواک په سر کې په زرګونو کلیوای بد خلک
او ل ویان لړه د کوچنیو ماشومانو په څېر یې د ځان نه په اطاعت هڅولې
وای؟دوه ایمان،باور او ځواک هغه څو برابره کړه او کار هغه ځای ته ورسید چې
خپله د رانسي پاچا ه له هغې کلیوالې انجلۍ نه اطاعت وکړ.
کله چې امریړا په ستونزمنې داخلي جګړي باندې اخته وه اراهام لینړن د
عوامې طبقي یو عادي او بی شهرته سړی وه څو سیاستمدا رو ته په ورتلو سره
اوله هغوی څخه وونتنه وکړه تر څو هغه ریاست جمهوري ته وټاکې ترڅو دې
ټولوبدمرویو ته د پاي ټړي کیيدي .ړر وکړئ هغه سړی چې په یوه ځنګلې
(کلبه ) یاه کوټه کې نړۍ ته راولي او له زده کړو یلرې پاتیده ،په څومره جرئت
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سره په دوسې یو کار باندې الس پورې کوي.اوبیا ړر وکړیژنرای ګرانت خو
لس کاله یوه هټیوای پاتي شوي اود ابرهام لینړلن په وړاندې یې ژمنه وکړه چې
داخلي جګړو به پاي ته رسوي اود خپل ټینګ ایمان له امله وکړای شو چې تر
ټولوستونزمن مقاومت ته ماته ورکړیاو داخلې جګړو پاي ته ورسوي که لینړن
او ګرانت د مخالفینو د تیرو له امله زړه سوړ شوي وای او خپل ایمان یا باور له
السه ورکړای وای،ایا د امریړا متحده هیوادونو به نن دا حای لرلو؟
ژنراالن چې له ګرانت نه مخړې راولي په خپل مهارت باندې د ګرانت په څیر
ایمان نه لره  ،لي یا ډیر به یې شک درلود ،ځړه یوازې ناقصه او ناتمامه بریاوي
ترالسه کوالی په داسې حای کې چې ګرانت په خپل وجدان کې تر ټولو کوچنې
شک ه نه محسوساوه یانه لیده.له همدې امله پّه حاالتو باندې برالسه شوه
او پایلنې بریاوو یې خپلې کړي.
ایمان اوباور یوه ځواکمن،منځ ته راوړونړې او پوره ځواک ده اود بی ایمانې
ځواک سسته ،منفې اوله منّځه وړونړې ده.په ځان د باورلرلو حس شک او زړه
نازړه توب له منځه وړې او انسان ته دا امړان ورکوي چې پرته له دریدو او پرته
د اضا ې ځواک له مصر ولو څخه مخ ته الړ شي.
ټولو اختراع کوونړو،څیړوونړو،ساحانو،کشف کوونړو،جګړه مارو او اتالنو په خپلو
وړتیاو باندې باور درلود.په وړاندې،که ماته شوي او او ناتوانه اشخاص تر
څیړنې الندې ونیسو؛په دې وپوهیيو چې ډیری چې له ثبات او باور څخه
برخمن نه وه.
موږ په نه توګه په دې نه پوهیيو چې خدای (ج) په بااستعداده خلړو کې چې
ستر کارونه ترسره کوي کوم شیان ورکړیدې،یوازې په دې پوهیيو چې د یوه
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شخص په پوره باور یې په کار کې بریالیتوب ده،نړاره دلیل یې وړتیا ده.خدای
(ج) هغه څوک چې د ایمان په وسله سمبای کړي په کارونو کې دبریالیتوب لپاره
ه ورسره مرسته کوي.
په ځان باندې باور هیڅ کله ه له السه ورنړړئ اونورو ته ه داجازه مه ورکوئ
چې هغه اولړځاوي.ځړه ستاسو د ټوالو ستروبریاو بنسټ ده .
که په دوه اساس زیان من شي،بنسټ مو له منځه ځي او که روغ پاتیشئ د
هیلو دروازې تل خالصې وي.بی پاي او نه لړزیدونړې باور که د بی پروایی اخرې
درجې ته ه ورسیيي بیاه د سترو کړنو یوه اړینه وسیله ده.
په ځان باندې باورلرلو حس کوچنی اشخاصو سره د لوړ مرتبو ته د رسیدو لپاره
مرسته کوي او هغوی د کارونو د ترسره کولو امړان ورکوي چې له هغوی څخه
یې تمه کیيي او شک چې د بشر ستر دنمن بلل کیيي له منځه وړې.
کوم خیای چې د بی قرارۍ بندیوان وي نه شي کوالی چې ټینګه او مرتبه کار
وکړي،اود انسان په اعمالو او ا ړارو کې بی نظمې رامنځ ته کوي .
کوم ناپوه انسان چې په ځان باور لریړله،کله ډیر پوهاو عال شخص خو بی
ځواکه او لړزیدونړې شرموي .خوله بدمروه یوشمیر زده کړه او بشپړه روزنه د
کمزوزۍ سرچینه او د ورور له منځه تګ المل کیيي او د شرم یا بی جرئتې د
ډیروالی،ډیری ځوانان پیژن چې په ډېر عالقي او شوق سره پوهنتون ته الره
پیدا کوي خو د زده کړو له پاي څخه خپل ټوی دوه ځانګړتیاوي له السه ورکوي.
د عل او ن پراخه ساحه ورو،ورو د هغوی په ځان باور راکموي شرم او بی
جزئتي ورته بښې.ځړه هر څومره یې چې عل ډېریيي ،الپسې په خپلې ناپوهې
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پوهیيي اوداسې ړر کوي چې په دې سترې نړۍ کې چې کوم څه په دې کې
شته د مهمو او سترو کارونو د ترسره کولو وړتیا نه لري.
ډیری پوه وګړي ویریدونړې،بی جرئته او مړار دي.هغوی د ځان خونونۍحس
په بشپړه توګه له السه ورکوي او د هغه پرځای یې شرم او بی جرئتې ځای پر
ځای کړي.البته بی شړه چې دا ټوی نه ځانګړتیاوي دي په دېشرط چې د
اعتدای له حد نه ونه وځي ،خو که له حده ووځي په ځان باندې باور سره به ه
یو زاې نه وای ،او بدې پایلې به ه ولرئ او په ستر کارونو کې د بریالیتوب
امړان له منځه وړې.
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څنګه د نورو باور ځان ته واړوو
خپل برخلیک په ا ړارو سره وټاکئ( .کارالیل)
د بریالیتوب د ترالسه کولولپاره یوازې په ځان باور بسنه نه کوي.بلړې نور ه
باید په موږ باور ولرئ اود نورو بارو تاسو ،ته د خپل باور وبرګون ده،ستاسو باور
چې هر څومره په ځان ځواکمن وي په هماوه کچه د نورومتقابل باور ه ستاسو
په وړاندې ځواکمن وي.
هر یو له هغو کسانو څخه چې تاسو سره اړیړه لري په هماوه کچه چې په ځان
بارو لري هغوی ه په تاسو باور کوي.که څه ه د یوه نوونړې ،خطیب ،قاضې،
سوداګر ،کارمند یا هر بل مقام کې اوسې که وواړئ ستاسو خبرو ته ووږ ونیسې
په دې باید وپوهیيئ چې ستاسو اویزه په هغوی ستاسو په خپلرې عقیردې او د
ایمان ځواک پورې تړلي خبره ده.
د باور کولو خوږ وي په نورو باندې جادویی اویزه لري؛کله چې دا ډوی وي ولرئ
وبه ګورئ چې څه ډوی مو په ځان باور لری نورو ته لیيدوالی ده او په تاسو ځان
او وړتیا به مو د نور باورکولو څخه حیران شي.
په نفس باندې د باور درلودلو خاوندان د سترونیګڼو (سجایا) درلودونړی دی.
څوک چې په خپل نفس باندې برالسې وي په خپلو خبرو سره خپل شاوخوا
وګړو ته د باور ډاډګیرنې الهام ورکوي اونورله شک څخه ژووري ځړه په دې
وخت کې هر څوک په خپل معنوي ځواک عقیده پیدا کوي.

Downloaded from: ketabton.com

څوک چې پوهیيې څه وواړي شک نه لري او پریړړه نیسې او ترسره کوي
یې،ټوی هغه سره مینه لري اود دوه ډوی وګړو کارونه تل په تړلي او سمه الر
وی.
اصال بشري طبه داسې منځ ته راولې چې وواړي له هر چا سره چې کومه الره
یې ټاکلي ورسره مرسته وکړئ.هغه څوک چې پورته ځي هیلو ته د رسیدو لپاره
ورسره مرسته کوي او څوک چې نړته لوري ته ځیاو ناکامیو ته الر هوارویله دې
امله څوک چې په ځان باور نه لري د هیچا د بارو وړ نه ګرځي.
مفتون مرد با ایمان می شوی

هغه ته درناوي کوو اود هغه د تمسخر کولو

جرئت نه لرو،څوک د هغه په وړاندې خبرې نه کوي اونه لیړې،بی وزلي د هغه
جرئت له منځه نه وړې او دبرمروۍ هغه له خپلې الر نه راګرځوي او هغه
مستقیما د موخې په لور ځي.هغه څېره چې د پریګړې نښې تر موندی کیيي او
هغه اراده چې ماته نه مومې،او په هر جګړه کې له دتیر له ویشتلویې مخړې نیمه
بریا ترالسه کوي.
لیړوای هغه څوک پیژني چې هرکار پیلوي ،له کوچنې زیان څخه پرته یې ترسره
کوي،هیڅړله شک نه کوي او لړه څنګه چې په خپلې وړتیا او ځواک باور لري په
ژوند کې ځالنده مقام تر السه کوي او لړه څنګه چې په ځان باور یې کله ورور
درجې ته رسیيي یوشمیرترې خپه کیيي خو همدوه شمیر ه نه شي کوالی
چې ده له ستاینې ځان لیرې وساتي،په هغو کارونو کې یې ګډون کړیاو بریالې
شوي چې له دوه څخه پوه ملګریبه هغه کار ته شک په سترګه کتل اوله دی
ویرې چې که په دوه کار کې په ګډون سره به بریالې نه شي همدوه
بریالیتوبونه ددې المل کیيې چې ملګرې ه ورته درناوي وکړې.
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که یوه متوسط استعداد له نه ماتیدونړې ایمان سره یوځایشي هغه بریالیتوبونه
ترالسه کوي چې یو لوړ استعداد چې د ویرې په مزاج کې وي نه شي ترالسه
کوالی.یو زده کوونړی چې په یوي څانګې کې سطحي اطالعات ولري ډیر ووره
دي له هغه زده کوونړې څخه چې لس برابره ډیر معلومات ولري خوچې ددې
وړتیا ونه لري چې خپل اطالعات په ژبه بیان او ثابت کړیاو بریالې شي.
کیدایشي په دوه برخو کې یو شمیر لیړوای ته حق ورنړړي،خو څه باید وکړو
ځړه ددې موضوع ریښتنولې همداسې ده.د باارزنت او وړو انسانانو دنده دا ده
چې په ځان د باورلرلو حس ځواکمن کړیاو د دوه حس تر سیوري الندې په نور
کې اویزه او نفوذ وکړي.
هر دنده او کاروبار چې ولرو زموږ بریالیتوب دې پورې تړلي دې چې په خپلو
وړتیا او ځواکمنتیا باندې ایمان ولرو او دوه باور او ایمان خپل شاوخوا وګړو ته
ه ولیيدو.
ژوند ډیر لنډ ده اوکه له کلي نظر څخه قضاوت وکړو نو ،خلک تر دې پورې په
خپلو کارونو کې مصروف دي چې د ستاسو د وړتیاو د څیړنې لپاره وخت نه
لري.هغه ارزنت چې تاسو یې ځان ته ورکویخلک یې په پراخه توګه منې.
که یو ځوان سړی د خپلې دروازي په سر په تابلو کې خپل د د تر رسمې اسناد
یاد لومړي درجه د وکالت د تر وځړوي خلک پرته له دې چې په مفصلو څیړنو
الس پورېړړید هغه په حقوقې اطالعاتو او په لوړو کارونو کې په وړتیاوباندې
متعقید کیيي.لړه څنګه چې یو طبیب هیڅ کله ه اړ نه دې چې خپل هر ناورغ
ته دا تشریح کړي چې پالنۍ درس یی لوستي او په پالنیځای کې ازموینه کې
منل شوی.په دې وخت کې په خپلو وړتیاو کې شک ونایی د ناکامۍ په لور الره
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خالصه وي.که الره مو څومره ه ستونزمنه اوسې په هیڅ وجه یی نبایده
تردې چې د یوي شیبی لپاره ه خپل ایمان او باور سست نه کړو.
وروسته له دې چې زموږ په ځان باور له ماتي سره مخ شو،شاوخوا وګړي مو
محسوسوي.په مغز کې مو تر ټولو کوچنې شک له پیدا کیدو څخه وروسته پرته
له ځنډه دنورو عقیده ه زموږ په وړاندې خرابیيي.
د جرئت په له منځه تلو سره مو په بیړه د شاوخوا وګړو جرئت ه زیانمن کیيي
او هغه یوشمیر وګړي چې له دوه ډوی ناکامۍ سره مخ شوي بی حسابه دي
که د موسسي ریس یاست کارکوونړې مو ستاسوله هر باوري کار او هر شړې
کار څخه ستاسو په بریا یا ماتې پوهیيي.هغه څېره چې د ژوند د ستونزو په
وړاندېیا د مبارزې په وخت ځان ته ووره کوي کوالی شئ همدلته داسې
ونایاست چې مبارزه مو په ګټه پاي ومومې یا مو په زیان.
یو له هغو کارونو څخه چې پړې په ځان باوري کیدو حس ته اړتیا ده سوداګري
ګڼل کیيي ه څه ه ریښتنې سوداګر یا هر هغه څوک چې د کارکوونړې په توګه
یا د پیریدونړې په توګه د سوداګرۍ نړۍ کې وردننه شویوي،تر دې چې دنورو
کارونو څیښن ه ایمان او بارو ته اړتیا لري .ستر سوداګر د خپلې سوداګرۍ په
پلورنې او پیروندنې کړنې په هر صفحه کې د هیپنوتیزم په ډوی کاروړی کیيي.یو
زړه نازړه پیریدونړې،ځړه ډیریاخستونړې له یو ډوی شک سره مخ وي د
پلورونړې د استادانه د ژبې په لوبو او هونیارتیا په ادعاګانو ته تسلیمیيي او ورا
خپل پریړړیته بدلون ورکوي .په دېړې ارزنتمنه ټړې داده چې دوه هنر باید د
پیریدونړې د باور د راجلبولو او په هغوی کې د اویزې له امله ترسره شي.هغه
دالیل چې له پیریدونړې سره د کوم څه د خرڅولو په مذاکره بوخت وي که لي
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شک او بی باروي له ځانه ونې پیریدونړې تښتې او نور هیڅ ډوی زبان بازي اود
باور راجلبوی ورته ګټه نه لري.
یو له هغو کسانو څخه چې ډیر په ځان باندې باور ته اړتیا لري نوونړې ده.یو
عصبی،ستړی او بی ثباته نوونړی ټوی ټولګې له بی نظمي سره مخ کوي په
داسې حای کې چې باوري او ارامه نوونړی چې په ځان برالسې وي ټوی ټولګې
په خورا نظ سره اداره کوي.
نوونړې خپلې دندې لړه:د زده کوونړو تر منځ د نظ او ارمتیا رامنځ ته کوی ،د
ټنبل او ستړي مغزونو په کار اچوی،او ویریدونړو محصیلینو ته جرئت ورکوی
یوازې د معنوي شخصیت او اویزې تر سیوري الندې ترسره کیدایشي.
زده کوونړې د نوونړې د معنوي ځانګړتیاو په وړاندې ډیر حساس وي .په نه
توګه دا محسوسوي چې ایا نونړی جدې توګه د هغوی درسونو ته عالقمند
دې اوپه مینه یې د درسونو د پرمختګ لپاره هڅه کوي اویا یې حرکات ساختګې
دېاو یوازې د بی ځایه ګړاوونو لپاره ټولګې ته حاضریيي.ځان ستایوونړې او بی
قیده نوونړې نه خونوي،په داسېحای کې چې هیڅ یوه نونړی که نځینه وي
یا نارینه تر څو چې د زده کوونړو مینه ترالسه نه کړیاو هغوی پرې په لوړه کچه
باور او یقین ونه کړیپه هیڅ وجه نه شي کوالی چې خپلې دندې په سمه توګه
ترسره کړي.

 -۱۱د اخالقې ځانګړتیاوو بنسټ
دوه یوه عمومې تیروتنه ده.هر شخص کله چې یې نه ړر مغز ته راشي داسې
انګیریچې هغه خپله ه د هماوې شیبې ړر په څیر نه ده په داسې حای کې
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چې ووره ا ړارو سره ددې چې په خپله ارزنت لري خو د سجایاوو پرمختګ د
ړر له څیښتن سره یوځاینه دی او حالت یې د صابون د زږد هغه دپوکاڼې په
څیر ده.
دنورمدار
دا د حیرانتیا خبره ده چې یوه ځوانه انجلۍ په خپل عمر کې هر ه ورځ څو ساعته
د پیانو په زده کولو یا د وي ېه تمرین باندې تیروي ،یو هلک خپل پنځلس کاله
په زده کړیتیروي،یو هنر مند نی عمر په دې هڅه کې وي چې وکوالیشي یو وړ
انځوګر یا مجسمه جوړوونړې ووسې ،یو لیړوای د یوه کتاب د لیړلو لپاره په
کلونو زیار باسې ،خو له هغوی هیڅ یوه ه د خپل عمر هغه کوچني برخه د هغه
کار لپاره چې نیړمروې اورووتیا ورپورې تړلي ده یانې روحي ځانګړتیاو د
بنسټ لپاره نه مصر وي.
په رنتیا د خواشینیځای ده هغه څوک چې شپه او ورځ د پیسو د ټولو هڅه کوي
دې ته تیار نه ده چې څو دقعقې د هغې ارزنتمن خزانې دترالسه کولو لپاره چې
هماوه سالمې روحي ځانګړتیاوي،سمي او په زړه پورې دي مصرف کړي.
معوال داسې ړر کوو چې دوه خزانه پرته له دې چې زیار وباسو پرته له دې چې
تر ټولو کوچنې مطالعه یا تمرین وکړو په خپلو پښو زموږ خواته راځي او په
داسې حای کې یو شمیر اونادره استثتاې وګړي شتون لري چې دوه ارزنتمنه
خزانه یې په میراثې توګه یاد چاپیریای تر اویزې الندې پرته له زیار تر السه
کړي،موږ یوشمیر دبشپړو اخالقي او روحي ځانګړتیاو د درلودلو لپاره  ،یوي
ټینګې او عالې ارادي ته اړتیا لرو.
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هربرت سپنسر واېې(( :هغه کیمیا چې وکړایشي له بدو احساساتو څخه سره زر
جوړ کړیشتون نه لري خو د بد احساساتو بدلوی په نو احساساتو باندې امړان
لري)) په هماوه ډوی لړه د ونې ریښې ته د موادو په ترزیقولو سره ونې ته تازه
والی وربښالیشي ،د انسان لپاره ه د ووره اخالقې کیفیت جوړونه امړان لري.
هغه نوي دانه (جودانه)چې نوي له خاورو څخه راویستل شوي په ډیرې اسانۍ
سره چې هر خوا ته مو خونه چېوي اړاوالی شو اوداسې یو کاروکړو چې په
هماوه خواته ته وده وکړي ،د هغې ونې راتلوونړی نړال یې دهغې پاملرنې
پورې تړلي چې دځوانۍ په وخت کې مو ورته کړي .په همدې ډوی که میندې
وواړي ماشومان یې س

ړري ډوی ولرئ هماوه ړري ډوی باید ورته په

ماشومتوب کې په ژبه ووایې چې د هغوی د ړر لوري وټاکې اوناوړه ا ړار
ورڅخه لیرې کړئ.
په پخوا وختونو کې د ماشوم روزنې اصوی په دې ډوی وه چې د هغه ټولې
تیروتنې به یې پیداکولې اومخ ته به یې ورته ایښودلې،موراو پالربه په ورځ کې
سل واري د ماشوم عیبونه ورپه ګوته کوی اولړه څنګه چې دوه یادونه هرځلې
تړراریده بی وزلې ماشوم داسې ړر کوه چې دوه عیبونو یې په ارواح کې
ریښې کړیاونور د زده کړو لپاره هڅه ګټه نه لري.د دوه ډوی روحیي د اصالح
کولو طریقه د دې په څېر ده چې انسان د خپل ړر په مصرو ولو سره تل د
پرلپسې ناکامیو په لور وي.
تل په تیروتنو او ګناګانوباندې ړر کوی ددې المل ګرځي چې هغه ال ډیر خپلي
ریښې ووځوي او الپسې پیچلیشي ،که د خپلو بدو احساساتو اوعادتونود لمنځه
وړلو لپاره په دوامداره توګه هڅه وکړو ورو،ورو او په تدریج سره کوالی شو هغه
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په نو عادتونو بدی کړو.د طب یوشمیر زده کړیاالنو لیدلي چې د یو شمیر
ناروویو په هړله د ډیري مطالعي له امله هغه نارووۍ په خپل ځان کې
محسوسوي.
په همدې توګه د ووره ځانګړتیاو د پلټنې پر وخت نه باید د بدو عادتونو په ړر
کې اوسو بلړې ا ړارو مو ه باید هماوه نو عادتونو او ځانګړتیاو ته متوجې
کړو ځان ته د ضایلو اونیړو اوصا و تړراروی او دوو اوصا و ته پراخیتا ورکوی
دي چې کوالی شو له امله یې نې پایلې تر السه کړو.
د هغو کلماتو دقیقه ټاکنه چې باید ماشومان یې کاوري د هغوی په روزنه کې
ډیر ارزنت لري،ځړه د کلماتو مفهوم د هغوی په مغز کې ځای پرځای کیيي ،د
ماشومانو په ژبه کې باید هغه څه شتون ولري چې له خونیو،نیړمرویو ارامتیا
اوروننایی نړارندویوي .ناوړه اوبد کلمات یې په ویناو کې شتون ونه لرئ او
که وي لیرې دېشي ځړه د وخت په تیریدو سره یې نامناسبه احساسات زړونو
ته الره پیدا کوي او اخالقي ځانګړتیاوي یې ورخرابوي او د ژوند په نړال یې
داغ پیدا کیيي.
نن په باوچو،وړکتونو کې یو شمیر ځانګړی لوبې ماشومانو لپاره ترتیب بیيي.د
دوه ډوی لوبو موخه د هغو ځانګړتیاواو اوصاف وده ده چې وواړي په ماشوم
کېوده وکړیاوپه زړه پورې پایلې ترالسه کړي .د عدالت لوبه،د جرئت لوبه،د
قناعت لوبه،د ادب لوبه اوهمداسې نورې لوبې ماشومان په اخالقي کیفیت او یو
شمیر ځانګړتیاو سمبالوي اویوه جالبه اویزه یې په مغز باندې لري.
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یوه کورنۍ چې د جرئت حس د تلقین،ادب او روزنه ،له خپل د ژوند ملګري په
مرسته شرا ت،مهربانې ،ناموس اوپه سمه توګه له ماشومانو سره هڅه کوي
هغوی ته له هرې مدرسې څخه ووره ده.
کوم عادتونه چې د کوچنیتوب په لومړیو کې هغوی ته ورنودی کیيي ورو ورو د
هغوی په ځان کې ریښې ځغلوي.کوم ماشوم چې په داسې کورنۍ کې روزی
شوي وي چې د منظمه اخالقي ځانګړتیاو ،نه او روغ لرونړې ده او یو خوش
خویه،س اوووره کس ترې جوړیيي.
کومې ځانګړتیاوي چې ویل کیيي په هیڅ وجه په ماشومتوب کې په ماشومانو
کې نه وي،په هماوه کوچنیتوب کې یې کوالی شو په هغوی کې راویښې کړواو
تر لوړې کچې پورې وده ورکړو.یو س او طریقوي وینا ه کوالیشي تردې چې
په یوه متوسط الحاله ماشوم ه کوالیشیځواکمن اوستر ځانګړتیاو رامنځ ته
کړي.د دوامداره وینا تر سیوري الندې ووره عادتونه د هغوی په مغزي سلولونو
کې د هغوی خپل پام هغو عادتونو ته اړوي او ورو،ورو ووره وینا کیيي او په
طبیعي بڼه یې مغز کې ځای نیسې.
د بیلګې په توګه :تر څو چې مو د څلورو اصلې عملیو په اړه تمرین نه وي ترسره
کړی ،نود د وو ساده عددنو د جمعو کولو لپاره ه باید حساب وکړو .خو که ځان
مو په دوه ډوی عملیاتو عادت کړیوي د هغه دوو عددونو د جمعې حاصل مو په
بیړه په مغز کې راپیدا کیيي اوپرته له ځنډه به ځواب ورکړو.ځړه چې مغز په دې
عادت شوی چې په خودکار توکه په دوه لوري رهنمایېشي.په هماوه ډوی کله
چې مومغز دیوه نویاو ووره خوي د ترالسه کولو لپاره په عالیت مصر و یيي
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ځړه د دوه تمرین تر سیوري الندې ،نوي خوي په مغز کې ریښې ځغلوي او د
عادت په بڼه منځ ته راځي.
په بیړه کار کوی یعنې،په دې پوهینده چې له لسو ګوتو باید څنګه ګټه پورته
کړو،د انسان په مغز باندې ووره اویزه لري ،په ځانګړی توګه په
یوشمیرطبایعړې په السې کارکولونه د اخالقي ځانګړیتاو په سمه والې کې
مرسته کوي.هغه ماشومان چې په طري ډوی ټنیل او بی قیده دې ،وروسته له
دې چې په السې کار پیل وکړیله زده کړوسره ه مینه پیدا کوي.
په هغه ماشومانو کې ه چې د جاه طلبې حس لرونړې وي،د هغوی هڅونه د
مای اواقبای د ترالسه کولولپاره ،د هغوی له دماوې وده سره مرسته
کوي .یوشمیر ماشومان ه شته ترڅو چې د کورنۍ اوکور په سنګ کې وي ټنبل
او بیړاره منځ ته راځي .دوه ډوی ماشومانو لپاره د چاپیریای بدلونه ډیر نه
اویزه لرالیشي که میلمستون ته وسپاری شي یا یې دې ته اړ کړیچې د کورنۍ د
چاپیریای څخه د باندې ځان خپله اداره کړي،د وخت په تیریدو سره یی دوه
اخالقي ځانګړتیاوي بدلون مومې.
ډاکټر شو یلد ماشومانو ته د اخالقې کیفیتونه د بښلو لپاره مېندو او پلرونو ته
یوشمیر نصیحتونه ورکړیچې کوال شو په الندې توګه یې خالصه کړو :ماشومان
باید له ساده ګۍ اونیړۍ سره وروپیژنو،مادي اومعنوي ا ړارو پورې اړونده
بدیانې بایده پرې نه ږدو چې مغر ته الر پیدا کړییا برعړس د دې چې په مغز
کې نیړې ریښې وځغلوي،هغو اشخاصو ته چې ورسره په اړیړه کې دې ځانګړی
پام ولرو او هغوی په ځیر سره وټاکو.

Downloaded from: ketabton.com

هڅه باید وشئ چې له ووره شیانو تقلید وکړو .د اتلولی کیسې اوحماسې ورته
ووایو او هغوی وهڅوي چې د هغه اتالنو به څېر ووسې.هغوی باید د عدالت او
رنتنوالی په ا ړارو سره وروزو.د دې لپاره چې ورځنې ستونزي په ارامې سره
حل کړو او یلسو انه یې په وړاندې ودریریيو،هغوی ته باید د جرئت او
امانتدارې سرچینه ورونیوي او په دې الر کې له نصیحتونو او ورمونو څخه لیرې
اوسو.
ددې لپاره چې د ماشوم یوه وونتنه (تمایالت) په نورو ټوی وونتنو باندې وده
ونه کړي هغه په بشپړه توګه تر اویزې الندې مه نیسئ،د اردي ځواک یې باید
قوي کړئ او داسې یو کار وکړئ چې هغه خپله پریړړه وکړي او پریړړه یې اجرا
شي.معنوي ارزنت یې باید ورځ ،په ورځ پورته یوسو،له هغوی سره باید داسې
چلند وشي چې ځان ،نورو او خدای په وړاندې یوشمیر ذمه واریانۍ لري.
دوه اصوی نه یواځي د ماشومانو لپاره بلړې د ځوانانو په وړاندې ه ګټور دي.هر
څوک باید دوه ا ړار په خپل ارواح کې وروزئ.د هغه سلوک له امله چې د دې
اصولو په اساس ترسره کړیدانسان تخیل رونانه او له الس ته راوړنو ډک
کیيي او ګټور ا ړار ال پسې ډېریيي او دوه ا ړار په عادي توګه ورسره په کار
او عالیت کې مرسته کوي.

Downloaded from: ketabton.com

د کمزورۍ ټړي موله منځه یوسئ
څه وواړې؟ هرڅه ستا خپل دي.الرې پر مخ پرانیستې ،د رنتنولۍ نور ستالپاره
ځلیيي ،نو مه ډارېيه او پونتنه مه کوه،په ارامۍ سره مخ ته الړ شه اوشخصیت
دې ټولو ته ونایه.
د هغو وګړو شمیر چې بشپړه موازنه ولري ډیر ک دي.یوشمیر په عین حای کې
چې سره د دې چې رونانه وړتیا،نه روزنه او کا ې اندازه زده کړیلرونړې ه
وي ،د کار په ترسره کولو کې یې وړتیا کمه ده.دوه نیمګړتیاوي د هغوی
پرمختګ ستونزمنه وي،ژوند یې له منځه وړي او ټولو هڅو ته یې زیان رسوي.
یوشمیر وګړي د دومره کمزورو ټړو لرونړې وي چې ه خپلوموخو تره درسریدو
لپاره یې له ستونزې سره مخ کوي.که پ م مو ونیسو او پریيدو چرې دوره ټړرې
ورو،وروستر شي او کوم ومه یې ونه خورو؛خامخابه مرو ژونرد تره سرتر زیران
رسولیوي،ایا د خواشینۍځای نه دی چې یو دنتي سرړی د کمرزورې ټړرې پره
درلودلو سره،کوچني او بی ارزنت نړاره شي؟
که میندې ،پلرونه او روزونړې،د ماشومانو د کمزوري ټړې له هماوه لومړنۍ عمر
څخه وپیژني او هغه کمزوریله منځه یوسئ،ستر خدمت به دوه نوي موجود ته
کړیوي او د ژوند په اوږدو کې به یې له ویریدونړې ستونزو څخه ژوورلیوي.
ځوانان په خپلو ارواحو کې د کمزورۍ ټړې له بد چانسۍ سره تړي و وواړي
خپل مسولیت په ارثي عواملو اود(ګردن شړل جمجمه)ورواچوي،په پایله کې په
ټوی عمر کې دوه د کمزورۍ ټړو بار په ّځان وړي.په داسې حای کې چې سال
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يي ته اړتیا ده چې دوه کمزوری ځواکمن کړیاو کمزورې له منځه
ړر او لي انرژ 
یوسې.
کلهد چې کمزوري نښې د ځان په وړاندې ووینې،خپله اراده مو د هغه برعړس
ټینګه کړئ.که مغز مو ډیر وخت په دوه بدی لوري یانې د هغو اوصا و په لوري
چې هیله مو لرله چې تړیه پرې وکړیچې بالخره به همدوو اوصا و ته
ورسیيي.طبیعې وجود د یو ه طبیعي ړر زیينده ده.خو که د کمزوري ټړې مو په
خپل حای پریيدي او د ړر په تمرین ولو سره مو د هغه په ځواکمن تیا کې هڅه
ونړړئ،څه ډوی تمه لري چې دوه ټړي له منځه یوسئ؟
څوک چې تل په یوي ټړې کې بی حرکته پاتې شي او یوازې مټوو ته حرکت
ورکړي خامخا د خپلو بدن کمزرو ټړو په ځواکمن کولو باندېب ریالې نه
شي.مغز ه په همد ې ډوی ده ،کومې برخي نه چې ګټه وانخستل شي ،بی
حرکت پاتې کیيیاو زنګ یې وهي.کله چې د څه هیله کوي او په خپله ټوی ځواک
سره چې په ځان کې وینئ په لور ي یې ځي،مستقیما په ورته ورسیيي.
که په ټینګه ارادې سره دپاکې په لوري الړ شي باالخره پاک شخص به شي.که
دټنبلې او عیاشي په هیله کې اوسئ باالخره ټنبل او عیاش به منځ ته راشي.هیڅ
کله د دې خېای مه کوي چې د عیاشۍ او نفسانې وونتنو په لټه کې ووځئ.خو
سپیڅلي پاتې شئ.
کله چې د روویتا او ساالمتیا په ړر کې اوسئ ،رووتیا د په اړه خبرې وکړئ اود
رووتیا په ړر کې اوسئ؛په هماوه ډوی چې یو مجسمه جوړونړې وواړي کومه
مجسمه جوړوه کړیپه خپل خیای کې محفوظوي،تاسو ه باید په دوامداره توګه
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رووتیا په خپل خیای کې انځور کړئ تر څو چې رووتیا و سالمتیا مو په ځان کې
منځ ته راوړي.
ایا وواړي د بیوزلۍ له شار څخه وژووری شي؟ ستر ړر او نعمت ته موپه ټوی
ځواک سره په مغز کې ځای ورکړئ.هماوه ډوی چې د ګل خالصیدی له ووټۍ
څخه حتمې ده،ستاسو ژوورینده ه له بی وزلۍسل په سلو کې امړان لري.
د بیلګې په توګه که په سر کې موسودا لري او هر څه مو په اند تیاره راځي په
ډیر ک وخت کې کوالیشي چې له دوه بی وزلۍ څخه وژووری شي.
چاره دا ده چئ ړر مو د دوه لوري مخالف په کار واچوئ.یانې په نړۍ کې په زړه
پور،رونانه او خونې بښوونړې شیانو باندې ړر وکړئ.که داسې وکړیله ډیر
ک وخت وروسته و او اندیښنه به مو راکمه شي،که راوې پرته له ځنډه مو له
ذهن څخه بهر کړئ،په هماوه ډو ی چې ول له کو رڅخه لیرې وورځوي هغه ه
له مغز څخه بهر کړئ.که سیوري ته مو خونې ته د راننوتلو اجازه ورکوي چې
هلته پاتې شي؟ژر پنچره خالصوي تر څو نور رادننه شي اوسیوري بهر ته الړه
شي.
د دوه کار ترسره کوی ستونزمن نه دې .خو هرڅومره مو کمزوري ځواکمنه
کړیاود دې اجازه ورکړیچې ماته ورکوونړې ا ړار ستاسوپه مغز کې ځای
ونیسې ،خپله مو له دوو ا ړارو سره مرسته و همړاریړړیده .په تیاره ته په کتلو
عادت کیدی ،د ژوند هر څه مو تیاره یا توروي اود بریالیتوب مخنیوي موکوي.
ځوانانو ته باید ورونودی شي چې د خپلې خونې اوصاف یا ځانګړتیاوي خپل
مورنۍ حق وګڼې او په سالمې،ځواکمنې اردې سره د دوو ا ړارو په لټون پسې
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وروځوزیيئ .د ارادې اوټینګې پریړړیله مخې د یوه څه وونتنه اود هغه د
ترالسه کولو لپاره ،د بریالیتوب دوه لوی طلس دي.
د هیلو او موخو له تړرار څخه مو پروا مه لرئ وو نتنې مو باید په ټنټده ولیړئ او
ټوی ته اعالن وکړئ چې وواړئ دې هیلو ته ورسیيي.له څه مودې وروسته به
وګورئ چې څنګه مو مغز د مقناطیس په څیر تاسو د موخو په لور راکشوی.
که د ووره اخالقي ځانګړتیاو وونتنه کوي له ټینګښت سره یې ووواړئ.د دوه
ټینګښت تر سیوري الندې به مو ذهن د ووره اخالقي ځانګړتیاو منلو لپاره تیار
کړئ او کومې ّځانګړتیاو چې وواړئ ترالسه به یې کړي.
موږ ټولو لیدلې چې ډیری اشخاصو له هغو شیانو څخه چې وواړي ترالسه یې
کړیباالخره یې ترالسه کړي.کیدایشي له ده منځ څخه یوشمیر په بشپړه توګه
خپلو هیلو ته ونه رسیيي،خو دې کې شک نشته چې د ټینګښت اومبارزي له امله
به ورته نيدې کیيي.په هیلو کې بریالیتوب زموږ د ارادې له ځواک سره مستقیما
اړیړه لري.
ډیری وګړي شته ړر کوي چې ګواکې د خلړو د تمسخر وړ دي او په دوو
خیالونو یې خپل ژوند خراب او تیاره کوي .یو شمیر په دې ړر دې چې پالنی بد
خوي له مور او پالر یا له نیړونو څخه په میراث وړيّ،ځان ټنبلوي اودوه نارامیانۍ
د دې المل کیيي چې هغه بدینې یې په خیای کې اله ستریيي؛ځړه که د اوږد
وخت لپاره له یوي بدي باندې مصروف شي،څرګنده ده چې هغه بدي ستریيي
او اویزه ه ډیریيي.
ددوه ډوی تخیالتو څیښتنان،دهغو بدو خیالونو له الرې چې په خپل خیای کې یې
انځور کړي،ډیر حساسیيي .که څه ه له بدي په اړه بحث نه کوي اونه وواړي
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چې نور یی په هړله بحث وکړي،خو مغز یې تل پری مصروف او ستړی کوي
اونورو ټولو مسایلو ته په دویمه درجه کې ارزنت ورکوي.
په داسې حای کې چې په یوشمیر برخو یا موارودو کې دوه بدیانې یوازي په
خیای کې ځای لري او بهرني وجود نه لري اویا اقال په اصل کې ډېر کوچنې او
بی ارزنته دي او په مغز کې د ډیر پام له امله ستریيي اوخپله اصلې بڼه له السه
ورکوي .د حل الره یې داده چې ا ړارمو په بشپړه توګه د هغه لوري مخالف عیار
او ځان په دې قانع کړو چې دوه عیب هیڅ کوم ارزنت نه لري او نه شي کوالی
د تمسخر وړ وي.
که ړر کوي د نور و په وړاندې تر مسخرو الندې یاستئ له ځانه سره باید
ووایئ(( :څوک نه شي کوالی ما مسخره کړیپه اصل کې داسې یوڅه بیخې
شتون نه لري.خیالونه بی بنسټه دي.خدای تعالې بشرد خندا اومسخري وړ نه
دې پیدا کړي؛دوه عیبونه چې زموږ ړر کې پیدا شوي بهرني شتون نه لري)) او
په دې ترتیب داسې یو څه وکړي چې د هغه خیالونو اویزه له منځه یوسئ په
پایله کې کوالیشي ځ ان قانع کړئ چې له نورو سره دومره توپیر نه لری خونې
اوله ژوند سره مینه بیا ترالسه کوئ.
شرم او کمروایی په یوشمیرمواردو کې د یو ې نارووۍ په بڼه منځ ته راځي.خو
دوه د خیای نارووۍ ده اود ا ړارو د لوري د بدلون له مخې په اسانۍ سره د
درملنې وړ ده .په ځانګړی توګه له دې ړر سره چې د هیڅ چا تاسو ته پام نه
دي او په نړۍ کې هر څوک ځانته کار او ستونزي لري او ستاسو په هړله د خبرو
او د عیبونو د کشف لپاره مو دومره وخت نه لري ،کوالیشي د دوې نارووۍ له
ګریوانه ځان خالص کړئ.
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نړال څه ډوی ترالسه کیيي؟
هر س کار اوووره ړر ،دانسان څېرې ته نړال وربښې( .راسړین)
که یوه انجلۍ یا کومه میرمنه هر څومره بدرنګه څېره ولري که د نه او نیک زړه
څیښتنه وي ،د خپلوانوپه نظر نړلې معلومیيي.بسنه کوي چې انسان د نړال
ړر  ،یانې د سر سري نړال ړر نه بلړې د زړه اوارواح نړال ته په عادتي ډوی
سره په خپل مغز کې ځای ورکړو.
د رنتنې نړال راز په مهربانه اود خونې او مینه ناک زړه په درلودلو کې ده.د
نځې په څېره کې مینې او خونې ته تمایل لری منعړس کیيي او هغې ته
نړال وربښې.د ووره اخالقي ځانګړتیاو د لرلو لپاره هڅه،ټوی ژوند نړلی کوي.
ځړه د انسان بیروني یا ظاهري بڼه دهغه د باطني بڼې هنداره ده ،که مخ وي یا
نور حرکات انسان د هغو ا ړارو تر اویزې الندې راځي چې د هغه په دننه
واکمن دي،که له مینې،نړال او نیړې سره تړلي ا ړار مو په نورو ټوی احساساتو
باندې ووره والی ولري،هلته به د نرمۍ وي اود ارواح د پاکې وینا کیيي؛ په هغه
ډوی چې هیڅ څوک بدي یا ستاسو تناقص االعضا کیدو نه متوجي کیيي.
بشپره نړال ،چې په کراتو د مخ یا ظاهري نړال باندې ووره والۍ لري د هر
چاپه الس کې ده.یو شمیر انجونۍ دهغه تناسب له نه درلودلو سره چې په مخ
باندې شتون لري خپله ه یو ډوی بدرنګې یا بدي ګڼې،داسې اندیښمن کیيي
چې همدوه اندیښنه په رنتیا سره هغه بدرنګه نې اوپه داسې حای کې چې په
نیمه به ه په هغه ډوی نه وي لړه څنګه یې چې دې تصور کړیوي.که ډیر
حساس او ژور خپګان ونلري کیدایشي نور بیخې ورته پام ونه کړي.که له
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اندیښنې څخه وژووری شي او خپله طبیعي څېره خپله کړیړوالیشي په هڅو او
کارکولو سره چې کوم نقص په نړال کې لري د خونې،نه خوي،مینې
اومهربانۍ تر سیوري الندې یې جبران کړي.
یوه بی السه او بی پښو او بده انجلۍ مې پیژانده،دوه انجلۍ چې کله د واده
کولو عمر ته نيدې کیده د مخ بدرنګې یی داسې اندیښمنه کړیوه چې د ځان
وژنې په ړر کې وه خو له نیړمروه دوه اندیښنې ډېر وخت دوام ونړړ هغې
پریړړه وکړه چې د بد مروۍ څخه د ژوورنې لپاره ډیره هڅه وکړي .د خلړو
څخه یې د تیښتې پر ځای یې پریګړه وکړه له ټولو خپلوانوسره نيدېشي ،
دردونو ته ځان یې ورسوي او هر چاسره تر خپل توان مرسته و کړي .خپلې د
زړه اودننې نیګڼې یې تر دې پورې په کار واچولې چې ظاهري بدرنګې یې ورته
بشپره توګه جبران کړ .کومو ځایونو ته چې تلله اوله بی وزله او اندیښمن وګړو
سره مخ کیده ځان به یې ورته نيدې کاوه او په بیړه به یې د هغه عالقه او
ملګرتیا ځان ترالسه کړه .د دې لپاره چې خوږۍ خبرې وکړیاو ځان خوشاله او
تازه ونې هڅه یې وکړه چې خپل مغز په خونو اونړلوا ړارو وروزي.او خوښ
خویه او خوشبینه اوسې.په کمه موده کې هغه ځوانان چې ورڅخه په تیښته کې
وه په خوا کې ټوی راټوی اومینه یې ورسره پیدا شوه.په دې ترتیب دا چې مادې
بدي یې جبران کړه روحي نړال یې ه پراختیا وموندله .دوه روحیښړال چې په
کراتوله د څېرې له نړال څخه ارزنتمنه وه د زړنت تر وخته ه یې دوام وکړ.
هر ځای ته چې تلله شاوخوا وګړوته یی د جرئت او خونې وینا کوله او دومره
ډېر ملګري یې درلودی چې تر ټوی نړلی انجلۍ ه ورسره بخیلې کوله .
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د خیای ځواک
خیای؛ د هر کار مخړنې ګام او الهام بښوونړی.
هغوی چې تر ټوی ستر خومتونه دی بشر ته کړي،هغه څوک وه چې د خپل وخت
له شته شیانو څخه یې ووره څه په خپل خیای کې روزلې ده اووروسته په دې
ړر کې شوه چې دوه جامې ړر ته رنتنې بڼه ورکړي.
مورس په خپل خیای کې داسې یوه مخابره جوړه کړه چې له پخواني پست(د
لیړونو او سامان االتو د لیيد وسیله ) څخه بشپړه وه،په پایله کې یې تلګراف یې
دې بشر ته ډالۍ کړ؛بل د تلګراف څخه د ال بشپړي دستګاه د جوړولو په خیای
کې شو او تیلفون یې منځ ته راوړو .یلد په خپل خیای کې د یوي سمندري
مخابري وسیلې د جوړولوپه هڅه کې شو چې له بیړۍ څخه بشپړه وي او د
همدوه خیای تر سوري الندې وه چې نن وچې د سمندري کابل په وسیله سره
نښلوی شوي.مارکنې په خپله وخت کې له ټولو مخابراتې وسایلو څخه یوه
بشپړه وسیله په خپل خیای کې وروزله او بې سیمه تلګراف یې منځ ته راوړه او د
همدوې دستګاه تر سیوري الندې وه هر مسا ر وکړای شو چې د اوقیانوس په
منځ کې د تلګراف په وسیله مخابره وکړي او په نار کې په میلمستون کې ځانته
خونه په کرایه نیسې اویا خپل ملګري ته خبر ورکړیچې په بندر کې ورته په تمه
اوسې.باالخره رادیو،تلویزیون او ټوی وسایل چې اختراع شوه د هغه خیای پایله
وه چې د چا په مغز کې پالل شوي او د اردې او کار د ځواک تر سیوري الندې
په رنتنې بڼه منځ ته راولې.
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یوه ناپیژانده یونانی مجسمه جوړونړې په خپلې یوي مشهوري مجسمې د
ونوس میلو کې د تر ټولې ووره نځې بیلګه په خپل خیای کې منځ ته راوړي او
له ځانه یې یوه یاد ګار پرېښې .تر اوسه بشر هغه ځای ته نه دې رسیدلې چې
داسې یوه نړلیشخص ولري خو هنر مند دومره هڅه کړي چې د نړال دوې
درجې ته رسیدلی ده.
میړل انژ په هغه مجسمه کې چې په موسېړې یې ایښودی شوي د بشر
راتلوونړې بشپړه بیلګه یې موږ ته نودلې ده.او څومره ستره ګټه یې چې بشر د
هغه د خیای ځواک څخه کړي.
د ارواح روزونړې او موسقئ نونت د ستروسندرو جوړونړو د خیای زیدږنده ده.
د خیای تر سیوري الندې چې سوداګرو کوم مالونه په یوه مغازه کې راټولوی،نن
په نړۍ کې سوپر مارکیټونه لري چې کوالی شو د ژوند ټوی د اړتیا وړ مواد پړې
ترالسه کړو.د خیای تر سوري الندې څوتنه نوونړې چې د بشرد پوهي بی
ساري پرمختګونه یې په خپل خیای کې روزلې دي چې نن د مدرسو او پوهنتونو
څیښتن یو.
څه شیان به وي چې د خیای د ځواک د احسانمنه نه وي؟څوک چې له دوه
ځواک څخه محروم دي د شته شیانو یوازې ظاهري بڼه ګوري اوله هغه څخه
ووره ړر نه شي کوالی .خو هغوی چې تل پرمختګ کوي،اصالح کوي،تازه والی
منځ ته راوړیاود بادې جالې پر ځای اقیانوس وهوونړې بیړۍ منځ ته راوړۍ ټوی
هغه کسان وه چې ځواکمن خیای یی درلود.
تر ټوی ستر هنري اثار د هنرمندانو د خیای زیينده ده  .هغوی تل په خپل خیای
کې له شته شیانو څخه لوړه روزلې ده او نونتونه یې منځ ته راوړي ده .موجوده
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شیانو ته په هماوه حالت کې لیدنه ډیر اسانه کار ده او یوازي د سترګو کار
دي .خو د هغه لیدنه په ووره توګه له شته حالت څخه اوهغې خیای ته رنتنې
بڼه ورکوی دمخیله کار دي.
هغوی چې سر سري ړر لري،دوه ډوی اشخاصو ته خیای پالوونړې واېی
واستهزاکوي یا یې تر پونتنې الندې نیسې په داسې حای کې چې تر ټولو ستر
اختراعات د همدوو خیای پالوونړو له مغز څخه منځ ته راولي دي.همدوو خیای
پالوونړو د بشر ستونزې حل کړي.موږ ته یی زموږ د مادي اړتیاو څخه پورته
پرمختګونه راکړیدې اوله ستونزو څخه یې ژوورلی یو.ډیر ک کسان په دې
پوهیيي چې نننۍ نړۍ په کومه کچه د دوو خیای پالوونړود سترو کارونو
احسانمنه ده.ډیری نځینه او نارینه شته دې چې ځان د نورو د خیای تر حده
ارزنتمن شمیري .د ټینګو اخالقي ځانګړتیاو څیښتن کیيي او لوړو رتبو ته
رسیيي .میندې اوپلرونه داسې ړر یا خیای کوي چې ماشومان یې له دوي
څخه نیړمروه ژوند ولري هغوی په ووره اولوړې طریقې سره روزې له ځانه یې
لوړ وړي.
راتلوونړې نسلونه ال ووره پوه شي چې خیای د نړۍ په پرمختګ کې څه روی
لوبوي او د هغوی رووتیا او سالمتیا ته یې څومره سترې مرستې کوي.
کوم خیالونه چې زموږ په ړر کې پیداکیيي د ماتې لپاره نه دي بلړې د دې لپاره
چې رنتنې بڼه ځانته خپله کړیاوزموږ په لوري راولې دي .هغه دحقیقتونوله
لومړنېو طرحو څخه بل څه نه دي او یوازې د دې لپاره زموږ مغز ته رادننه کیيي
چې موږ مخ ته یوسې او ووره عالمونو ته مو ورسوي.د خیای ځواک یوازې یو
اشفته یا اندیښمن تصوریا ړر نه دې ،بلړې د اډیالوژی یا نظریاتو الهام ده
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.ستر ا ړار او ځواکمن تصورات لومړې په مخیله یا مغز کې منځ ته راځیاو
وروسته په زیار او کار کولو سره ځانته رنتنې بڼه ووره کوي.
دډیرو وګړو مخیله یا ړر که پّه ګټورې الرې په کار واچوی شي،د راتلوونړې
نیړمروې تامینوي .خو که د بدو په الره په کارولویيي بدمروې ا و تباهې د
هغوی په برخه کیيي او ټوی شتمنې یې له منځه وړي.
له دې امله مو باید د ماشومانو مخیله یا تصورات داسې وروزئ چې یوازې د
سپیڅلتیا،ووره او ځان تیریدنې لپاره په کارو لیویيي.دوه ډوی روزنه په کراتو له
هغه مای او شتمنیو څخه ووره ده چې کیدای شي په میراث یې پریښې وي او
کوالیشي د هغوی لپاره ګټور شي.
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له زړنت سره مبارزه وکړئ
زړنت یوازې د اروا په مرسته کوالی شي په څېره کې راڅرګند شي.
سارا برنار به چې کله د عمر په هړله خبرې کولې،ویل به یې(( :هر څومره مې
چې عمر ډېریيي زه له شپاړسو نه نړته راځ )) چاچې هغه د عمر په پاي کې
لیدلې وه دا تاییدوي چې نوموړی یې خبرو ته و اداره پاتې شوي.دوه هنرمنده
په پنځه اویا کلنې کې د خپل هنر تر ټولې لوړې سطحې ته ورسیده او په هغه
وخت کې به چې هر چا دا لیده داسې ړر یې کاوه چې عمر یې له څلویښتو
کلونوډیر نه ده.د ستر ساراېپه څېر ځوانانوداسې نورو زړو اشخاصو ځوان پاتې
کیدی د طبیعت استثنایي موهبت نه دی .بلړې هغه د دې پورې تړلې ده چې
هغوی زړنت ته ارزنت نه ده ورکړي،هغوی له دې امله نه زړیيي چې په دې
باور نه لري چې دوي به زاړه نه شي.
دوه قاعیده باید یاده کړو او هیره مو نه شي چې(د نه زړیدو هنر له دې څخه
ارزنتمنه ده چې د یوه نه زړنت لپاره خونه ولرو  .نځې او نارینه په هماوه
کچه زیيي څومره چې خپله یی منلې وي.پرته له شړه دوه موضوع ستاسو د
ارادې پورې تړاو لري ځړه نړۍ د ارادې پر ځواک څرخې.
ژولیا ورودهاو د زړنت په وخت دمغزې عالیت تازه والی او په زړه پورې توب
یوه نړاره بیلګه وه .هنري دیویس په اتیا کلنې کې داسې بدني او دماوي له
ځانه ونود چې د ډمړرات حزب هغه د ولسمشرۍ په معاونیت کې وټاکه.
جرح مردیت هغه کسانو ته چې د نوموړی په څلور اویاوومې کلیزې په مراسمو
کې برخه اخستې وه وویل((:د زړه او مغز زړنت مې په هیڅ وجه نه
محسوسوم؛تراوسه ه ژوند ته د یوه ځوان په سترګه ګورم.ما ډیر پخو ا
پریړړه کړیوه چې زوړ نه ش  .زاړه هغه څوک دې چې د ړر پام یی تیرو ته
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اړوي او له تازه ګۍ څخه ویریيي خوزه ځوانې او راتلوونړې ته تل د هیلو په
سترګو ګورم او تر اوسه مې هیلې د عمل بڼه لري او زړنت راته مخ نه دې
اړولي)).
څوک چې د اروا په جاودګرۍ ایمان لري و د زړه څخه ورباندې عقیده لري چې
هیڅ کله ارواح ته زیان نه پیښيي،څومره یی چې عمر ډېریيي وجود او مغز یی
له زیان لیدلو څخه ژووری کیيي.
د دې لپازه چې انسان ځوان نړاره شي و مغز یی ژوندی پاتې شي د عمر د
شمیرلو عادت باید له ذهن څخه بهر کړئ.مغز ته د زړنت له وینا څخه ځان
وساتې .موږ ډېری له هماوې ځوانې څخه دا عادت لرو چې د زړنت تخ مو په
ارواح کې وکرو.په پنځه څلویښت کلنی کې زړنت ته په تمه کیيو اوله پنځوس
کلنۍ څخه د زړنت په لور چمتوالۍ،خپله زړنت ژر رارسوي،څوک چې له پیښو
څخه ویریيي او د رارسیدلو تمه یی لرې بالخره ورباندې اخته کیيي.
پرنتیس مولفورد وایی(( :څوک چې په دوامداره توګه له کوم څه نه ویریيي،د
هغې ویرې نښې یی په څېره کې په نړاره توګه څرګندیيي .که تمه لري چې
زړنت به ستاسو لوري ته راځي او ځان به مو ماته وخوري دې کې به شک نه
وي چې خامخا په زاړه شئ)).
تر دې چې کله کله تاسو زړنت د یو شمیر کارونو له کولو څخه عاجز کړییاست
د هغه په ړر کې مه اوسئ ځړه چې دوه ړر اواندایښنې له وخته مخړې
ګونځې ستاسو په څېرې باندې اچوي او تاسو له وخت څخه مخړې زوړ نې.هر
څوک چې د ځان په اړه څنګه ړر وکړیهماوه ډوی کیيي.
میلووکې وځپاڼې د (څو کاله عمر لري) تر عنوان الندې یوه لیړنې کې داسې
لیړلې وه(( :ایا داسې انګیرئ چې د نځو عمر هغومره دې چې له څېرې څخه
نړاري او د نارینو ه په همدې ډوی دوه انګیرنه سمه نه ده ،که نځه وي که
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نر عمر په اندازه ده چې څومره یې خپله باور کوي ،د خپله شخص ړر د زړنت
په مسله کې مه ځای لري)).
انسان چې خپل ځان په زړه کې څنګه ګڼې هماوه ډوی ده څوک چې سر له ډېر
عمر ه ځان ځوان ګڼې په رنتیار سره چې ځوان ده اود ماتې خوړلو په اړه
باید ووایو چې له هغه څخه مخیوي ه زموږ په اراده پورې تړلي خبره ده  .څوک
چې له ژوند سره مبارزه کوي بخت ورسره مل دي خو هغه چې ځان جریان ته
تسلیموي ډوبیيي.
په تیرو کې به ه تل د (ژوند د اوبو په چینې پسې ګرځېدی خو باید ووایو چې
دوه چینه د هر چا په دننه کې شتون لري .تر دی که بدن له منځه الړ شي ارواح
باید ځوانه وساتو ،ځړه د انسان ړر خراب شي د کارونو له ترسره کولو څخه
عاجزه پاتې کیيي له ړر او مطالعې څخه ه خوند نه اخلې د وچې ونې په څیر
له پیله په وچیدو باندې پیل کوي.انسان باید له دې حالت څخه ډډه وکړئ اوتل
له ځانه سره ووایئ چې تر اوسه یې ه دندې نه دې ترسره کړي.
زړنت یوازې کوالیشي د ارواح په مرسته په څېره کې راڅرګند شي.د څېرې
خطونه ارواح رسموي.
الیویه وندی هولمز الندې شعر ویلې ده :
ال ورځ ده ځواکونه دې راټوی کړه،
د رنتنولې په الر کې نوي مبارزې ته پاڅیيه
خو زړنت څه ده؟د ځوانۍ کمای ده
د ځوانۍ څخه نړلی او ارزنتمنه څېره.
که وواړئ چې ډېر عمر ولرئ ،هنر ته مو په شوق سره دوام ورکړئ.که په
پنځوس کلنۍ کې ځان لویدلې او ارام ته اړمن وکڼې اوله کار کولو څخه الس
واخلي.د ضرورت په وخت کې لي وځنډوئ.خو خپله دنده مه پریيدئ.ژوند او
ځواني په دې کې ده.
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مشهوره هنرمند داسې ویلې دي(( :زه نه ش کوالی زوړ ش ځړه زه مې له کار
سره مینه لرم.له هنر سره مینه ما د خجالت کیدلو څخه ژووري .کله چې انسان
مصروف او نیړمروه اوسې اومغز یی ارامه او عای پاتې شي د زړنت ستړیا
پری اویزه نه کوي کله چې ستړی شي دوه ستړیا یی په ارواح کې نه ده بلړې
په جس کې ده)).
ړر وکړئ چې سوزان انتونې به دری اتیا کلنې کې یو ټولنیز انقالب منځ ته
راوړه .میسزجیلبرا مشهور هنرمند په هماوه عمر کې د خپل هنر لوړیبرخې ته
ورسیده او څه وخت وړاندې مړ شوه؛دوه میرمنې د کاراو هڅو بیلګې وی څوک
کوالی شي دوي زړې وشمیري.
څوک کوالیشي د دې ادعا وکړیچې د هغوی د کارکولو ځواک له ځوانانو څخه
ک وه؟ میس انتونې د سپینو ویښتانو سره د نیمې پیړۍ نه وړاندی په څیر دتازه
او ژوندی زړه لرونړې وه اودنځو په نړیوالې کنګرې کې چې په برلین کې جوړه
شوی وه د ټولو هیوادونود استازو په منځ کې د هغې څېره له ټولو څخه ځانګړی
وه،د تیائتر په نوی نندارتون کې ه دیوي تمثیلې ټوټې د ستوري په توګه یی د
ټولوستاینه ځانته راواړوله .
دوه هغه میرمنې وه چې په شپیته اواویا کلنې کې د خپلې حر ې د پریښودلو او
دزړنت په ړر کې نه شوه او له بشرې ژوند سره یی دومره مینه پیدا شوه چې
یوه شیبه ه ونه وونته چې د خپلوسترو کارونو له یوي برخې پریيدي.
مارګارت دالند وایې(( :زموږ د وخت یوه له ووره ځانګړیتاو څخه داد ده چې
زړنت له عینړو او امسا څخه بل هیڅ کومه نښه نه لري اوورځ په ورځ په دی
پوهیيو چې اندیښنه،نارضایتې،و اوخپګان،ناهیلې اوستړیا د زړنت پورې نه
دې تړلي اود هغه چا زړنت چې له دې هر څه سره ملګري ده ک جرئت او
ځانغونتونړې اشخاص ګڼل کیيي)) .
رانک.م.وانسیل په دې هړله یوه منظومه ویلې ده:
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هیڅ کله مه زړیيئ؛د پخوانیو کلونو اثاره،
ومونو،خوارایانواو اونړو
له تیرو سره پاک شوي اوله منځه تللې ده.
ستر مغز چې مینه لري او اویزمن کیيي
له خپلو نیړیانو څخه خوند اخلې
هر څومره کلونو چې پرې تیر شي ال نړلی کیيي
هونیاریيي.
هیڅ کله نه زړیيي؛
کوم څه چې مو زړوي زموږ عمر نه ده بلړې د ژوند کولو طریقه مو ده .هر ډوی
ا راطیت ځوانې لنډوي.د تېرو کلونو بد یادونه ،د ګناګانو عذاب او ناوړه کارونه
څېره له وخته مخړې زړوي.د سترګو بریښنا له منځه وړي،ګامونه درندوي او
زړنت اندیښمنه او مړاوي کوي.
تورات ه بشر یا انسانانو ته زده کوي چې پاک،ساده ژوند اوږد او ګټور وي اوپه
دې هړله داسې وایی(( :د چا بدن چې په ساده ګۍ سره ژوندکړیوي د ماشوم د
بدن په څېر تازه او نوي پاتې کیيي)).
زموږ خپل حسادتونه او ځان لمانځه ده چې بی ګټې اشړاالت(شیان) مو
ژوندسره یوځای کوي او څلویښت کلنه نځینه اونارینه زاړه نې .تر ټولو ووره
اود السته راوړنونړی ډک ژوند هغه ده چې په ساده ګۍ او معصومیت سره تیر
شي.
کاری واګنر په دې عقیده لري چې ژوند په عین حای کې کوالیشي ساده اوسې ،
ه رونانه،ه ارامه او ه له شور ا زوږ نه ډک.
دوه لیړوای په خپل کتاب کې چې د ساده ژوند په نوم ده لیړې چې موږ خپل
ا ړار او احساسات له بی ځایه ستونزو سره ګډو وخت او ځواک مو بی ځایه
ضایع کوو،مغز مو له ساده ګۍ او ارامتیا څخه لیرې کوو دځواکونو په ائتالف کې
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یی مصر وو،پّه داسې حای کې که دوه ځواکونونه مو په ګټورو او باارزنته کارونو
باندی مصرف کړو ،ډیره ګټه به تر السه کړو.
پرنتیس مولفورده داسې وایی :د کارونو د کړکیچ په دوه پړاو کې یو شمیر
داسې ړر کوي چې که هر شیبه کار وکړیبریالی کیيي.یو دقیقه بی کاره پاتې
کیدی ورته ګناه نړاري.دوه ړري ډوی په تجربې سره ثابت شوي چې ناس
بلل شوي دوه شمیر ډیرید ستړیا له امله له خپل کار څخه ډیره کمه پایله
ترالسه کوي ځړه د ځواک په مصر ولو کې یی موازنه په پام کې نه دې نیولي.
که یوه څلویښت کلنه نځه هر ورځ د ځنډ څخه پرته نظا ت،جارو کولو او داسې
نورو کارونو باندې تیر کړي خپل ړر او بدن ستړی کړي ،او برعړس یوه بله
نځه دوه کارونه نورونو ته پریيدي او دژوند بعضي ساعتونه د خپل ارامتیا
لپاره ځانګړیړړئ په دې کې شک نشته چې دویمه نځه به د لومړنۍ په نسبت
تر ډیره خپله رووتیا و جسماني ځواک وساتي او په هماوه متوسط عمر کې به د
ځوانانوپه څېر تازه او په زړه پورې به پاتې شي.
که ړر وي اوکه بدن تر هغې چې په کار او عالیت کې وي ارام کولو ته اړتیا
لري،ځړه د ارام کولو په وخت کې تازه ځواکونه زیرمه کوي.انسان یوازې په
مادي خوړو باندې نه روزی کیيي بلړې معنوي خواړه ه د انسان جس او ارواح
ته ځواک وربښې.او خپله ډیره اویزه د ارام کولو پر وخت بښې.په عین حای کې
چې د ړر او جس

عالیت اړین او ګټور دي،د ساعتونو ځانګړې کوی ه د هغه

د ارام او د معنوي خوړو د ترالسه کولو لپاره اړینه ده .
که ورځنې کارونه او مصرو یتونه د یوه وخت لپاره پری نه ږدئ او ارام ونه
ګړي،ستړېا مو په خوب کې دوام پیداکوي  .که په ورځ کې زیاد ستړي او عصبې
شي او اعصاب موپه ومونو او خپګانونو باندې اخته کړییا د دې اجازه ورکړئ
چې حسادت،بد بینې او ځان لمانځونړې ا ړار مو په مغز کې ځای ونیسې،
باوري اوسئ چې دوه ا ړار مود شپې تر ډیره ړري عالیت کولو ته هڅوي.د
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اعصابو په انساجو مو ژوره اویزه پری باسې تازه والی او ځواک مو له منځه وړي
او کله چې ویښ ه شي په څېره کې مو اویزې لیدی کیيي.
یو شمیر وګړي داسې پیدا شوي کله چې ارام کوي او ارام کولو ته اړتیا
ولري،و  ،خپګان او اندیښمن تخیالت یې په مغزو باندې برید کوي،د شپې کله
چې د خوب ځای ته ځي مغز یی په کار کولو پېل کوي .ورځنې تراخه
پیښې،پښیمانیانې،وصې یې په خیای کې ستریيي او پراختیا مومې .له دوه ډوی
ستري نیونې ګر تارېسره د خوب په ځای کې له یوه اړخ څخه بل اړخ ته اوړي
او وروسته له دې چې مغز یی له دې ټولو اندیښنو څخه ستړیشي او په بشپړه
توګه نارامه شي د ناتوانې او نارامې په منځ کې یی خوب وړي.دې کې شک
نشته چې دوه ډوی کسان ډیر ژر زړیيي او طبیعي خبره ده چې سهار ستړي او
نارامه وي  ،د خوب لپاره په درملو او مصنوعي وسایلو اخته کیيي اود کاریځواک
د الس ته کولو لپاره مصنوعي درمل مصر صوي.
په داسې حای کې چې تر ټولو ځواکمن درمل زموږ په خپلې ارواح کې ده
اویوازې یې باید د ګټه اخستلو طریقه یی زده کړو .کله چې طبیعي ژوند ولرو،
کوالی شو د درم لو د مصر ولو څخه پرته ه ارامه ویده شو اویوارامه خوب د
وجود اودماغ ستړیاوي له منځه وړي.
که مغز له سمې الرې بی الرې نه شي اود ړر همغيي،په ځان کې خونې او
مینه ولري،هغه مسموموکوونړې ا ړار چې بشر له ځواک څخه بې برخې کوي د
هغه په لوري الر نه پیداکوي .هغه وخت دوه ځواک په ځان کې وینو چې د هغو
ترخو پیښو ړر چې ژوند تیاره کوي له مغز څخه بهر کړو اود ورځنې کارونوله
پاي ته رسولو وروسته د ارام کولوپر وخت د بلې ورځې لپاره نوي ځواک په ځان
کې راټوی کړو.
یوشمیر ملګرو مې د ارامه خوب کولوطریقه موندلې ده  .دوه طریقه په دې ډوی
ده چې د شپې وروسته له دی چې کور ته راشی خپل ورځنې نارامیانې او خپګان
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یی د کار په ځای کې پریيې اوله ځانه سره یی کور ته نه راوړې .له کوم ساعته
یې چې کار پاې ته رسیدلې تر سبا سهاره چې بیرته کار ته حاضریيې،هغه
موده د ځان لپاره د ځنډونې وخت وشمیرئ .دوي په هیڅ وجې او دلیل سره د
بهر کار کولو پورې اړونده مسایل په کور کې تر بحث الندې نه نیسې اود کار له
ځای څخه د جالوالی وروسته ځان د خوږ خوب چې مغز یې له خونې
بښوونړې ا ړارو څخه ډک کړیچمتو کوي .
د شپې د ارامتیا پر وخت هیڅ کوم بل ړر ته کورته اجازه نه ورکوي چې زشته
او ناوړه خوي ورته راوړي.د همدوه احتیاط تر سوري الندې سبا سهار په ارامه
،خوښ او ژوندې حالت سره د خوب له ځایه راپاڅیيي.
په هماوه ډوی چې نارووې ستاسو د رووتیا له ساتلو څخه بی خبرې له امله
مو په لور راځي،زړنت ه د ستاسو د ځوان پاتې کیدلو څخه د بی خبرې په
پایله کې ستاسو ګریوان نیسې.بالخره یو وخت به راشي چې هماوه ډوی چې
بشر به د خپل منځې اورونو څخه مخنیوي وکړي،له هغه کارونو څخه به ه
ځان وساتې چې رووتیا اوسالمتیا یی له منځه وړي.څوک چې تل سال ا ړار په
سر کې لري او جس ته ه الزمه پاملرنه کوي،د ځوانۍ دوره یې ډیره اوږدیيي.
هیڅ یوه هیله چې په ځوانۍ کې په مغز کې پیدا کیيي د زړنت په پلمه یی له
منځه مه وړئ څه موده وړاندې مې په یوي کورنۍ ناستې کې برخه اخستې وه
،ماشومانویی هڅه وکړه چې پالر یې په لوبه کې ګډون وکړي،پالر یې چې شپېته
کاله عمر درلوده د زړنت په پلمه یې په لوبه کې ګډون ونړړ،خو موریی ګډون
وکړ س لړه خپلو ماشومانو ووندې یې په خونې اومینې سره لوبه وکړه په
سترګو کې یې ځوانې بریښنا کوله .عمر یې د خاوند له عمر څخه ک نه وه خو له
هغه څخه ځوانه نړاریده اوپه هغه شیبه کې وه چې زه د هغې د ځوانې پاتې
کیدلو په راز پوه شوم او دوه راز له دې څخه بل څه نه وه چې هغې ځان ځوان
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شمیره او خپله تازه ګې یې ساتلې وه .په ناسته کې ټوی ګډون کوونړو هغه
میرمنه وستایله .
تل ځوانه پاتې شئ،د امړان تر کچې له ځوانانو سره اوسئ اوله ځوانانو سره
مینه ونئ.په هیلو،امیدونو او تفریحاتو کې یې ګډون وکړئ.د ځوانانو خونې
ساري ده او که له ځوانانو سره اوسئ دوه خونې تاسو ته ه لیيدوی کیيي.
اولیویه وندی هولمز په دې هړله چې څنګه په اتیا کلنې کې ځوان پاتې شوي
داسې ځواب ورکړ(( :دوه ځوانې له هر څه نه ډیر د دایمې خونیو او خوشاله
طبع احسامنه بول ،تل له خپل حالت څخه راضي وم،په حرص ا ځانغښتونې
باندې نه ی اخته شویاو له اندیښنو او ومونو مې تیښته کړیځړه اندیښنه او و
موږ له هر څه نه ډیر زړوي.په هغو څیر و کې چې په خندا کولو عادت دې ګونځي
او روټې نه موندی کیيي،مسړا تر ټولو ووره مساژونه دي .خوني جادوګره
اکسیر ده چې ځواني بښي)).
موږ ټوی اړتیا لرو چې ددوه ستر یلسوف دبحث وړد زړه خونې تجربه کړو.خو د
زړه خونې په ليو قناعت او ټنبلی ته تسلیمیدلو څخه عبارت نه ده بلړې داده
چې و او خپګان لیرې ووورځوو او خوښ اوسو تر څو د عالیت له ځواک څخه
مو څه ک نه شي.
که وواړې په زړنت کې ځوان پاتې شي یوازې مو دژوند خوښ او رونانه
ساعتونه په یاد کې ثبت کړئ او د خپګان ساعتونه مو له یاده وباسئ،د بدمروه
ورځو ړر مو له یاده بهر کړئ.یوازې خوښ ،نیړمروه ساعتونه مو په یاد کې
ولري او نورې ټولې ورځې هیري کړئ.
وایی(( :هغه چې ډیرې هیلې لري عمریې ه ډیر ده)).که د هغه ماتو په وړاندې
چې په ژوند کې خوري هیلې موپه ټینګه سره وساتئ او ټولې ستونزوته په مسړا
سره نه راوالست ووایئ نه یوازې دا چې عمر مو اوږدیيي بلړې ځوانې مو ه
ډیر دوام مومې.
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له مینې او محبت څخه مه لیرې کیيئ.مینې لرلو ته عالقه ولرئ،د مخ د ګونځو
په وړاندې یو جادوګرطلس ده .که ارواح د مینې دوامداره سرچینه وي اود هر چا
په وړاندې نه نیت او د مهربانې حس وروزې ،خونې او وجود رووتیا مو ال پسې
ډیر دوام پیدا کوي.په هغهزړه کې چې د مینې اور بل ده،دکلونو په تیریدوسره
ه خپل تودوخه له السه نه ورکوي،هغه عمر چې په ځان لمانځنې سره تیر
شي،زړه وچ او زړه وي.
وایی یو ې رانسوي میرمنه په نړال کې مشهوره وه،د دې لپاره چې د بدن
پوستګې یی نرم پاتې شي هر شپه به یې ځان په تیلو یا ووړیو سره څو وارې
ماساژ کاوه،خو اوس د نړال دساتلو لپاره اویزمنه درمل پیدا شوي او هغه د
ارواح ماساژ په خوش بینه،د مینې احساس او محبت سره یوځای ا ړارو باندې.
که وواړئ د تېرو کلونو له اویزې څخه په امن کې پاتې شي،تل شاته وګورئ
هغه څه مو چې شاته پاتې هیر کړئ او امړان تر کچې مو ژوند د نونتونوپه منځ
کې تېر کړئ.یو ډوی کیدی او بی عالقه ګې زړنت ته تر ټولو ستره بلنه ده .هغه
میرمنې چې په نارونو کې د مختلفه پرمختګونو په منځ کې ژوند کوي نسبت د
کلیو میرمنو ته چې په یو ډوی ژوند لري ،په کلې توګه یی دځوانې پړوا ډیر اوږد
وي.
بزګران په عین حای کې چې په ازاده هوا او صحې ترو شرایطو کې ژوند کوي ،له
یوه ناري څخه چې ړري کار لري لنډ عمر لروونړې دي.یو طبی راپور چې د
لندن محړمې ته ورکړی شوي نودی کیيي چې د مغزد سستې نارووې د نورو
ګروپونوپه نسبت په بزګرانو کې ډیره ده .دلیل دا ده چې بیړاره او ټنبل مغز له
هغه مغز څخه ژر ستړی کیيي او له منځه ځي .چې کار کوي.
په یوشمیر راپورنونو کې دا ډوی بیلګې ذکر شوي چې ډېری بزګران په پنځه
شپیته یا اویا کلنۍ د مغزی لج له امله مري په داسې حای کې چې د ړري کار
خاوندان سره له دې چې ډیر ژوند کوي،د ژوند تر اخرې شیبې یې ړري ځواک
ه ساتل کیيي.
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له اتنې یلسوف سولون څخه یې وپونتل چې د ځواکمنتیا او ځوان پاتې کیدلو
راز یې په څه کې ده؟ ځواب یې ورکړ(( :زما د ځوانې راز په دې کې ده چې هر
ورځ نوي شیان زده کوم))دوه امر یا دستور د پخوانیو یونانیانو په منځ کې د
یوي عقیدې په توګه خپره شوه اوپخوانیو یونانیانو ((هر ورځ دنویشي زده کوی
))د تل پاتې ځواني راز ګڼه.
ددوې نظریی اساس په ټینګې رنتنولې باندې والړ دي.هغه څه چې ارواح او
جس ځواکمن او متوازنه ساتې او انسان ته د ځوانېخونې وربښې منظ
عالیت ده .په دوسې حاالتو کې د تیرو کلونو په وړاندې که وواړې ځوانه پ تې
شئ،له نویو ا ړارو سره مینه پیدا کړئ؛ ړر مو د نویو اطالعاتو د درک کولو لپاره
چمتو کړئ.هر څومره چې د ژوند په الرکې مخ کې ځې،ارواح مود نوي
الهام،مینې اومحبت د اخستلو لپاره پرانستې پریيدئ.
خو د زړنت ترټولو ستر ماته ورکوونړې،تل د مینې ړر دي.څوک چې وواړئ په
تیرو کلونو برالسۍ شي د هر چا نه ډیر مهربانې او نه نیت لرونړی
دي .حسد،کرکه اوحرص باید له زړه څخه بهر کړؤ دوه هغه شمیر ناوړه
ځانګړتیاوې یا حواس دي چې د زړه نارامې الپسې ډیروي او په څېرې کې
ګونځې منځ ته راوړي اودسترګو روننایی له منځه وړي.یو پاک زړه او ستر او
پراخه ړرد ځوانې له برکته ډک سرچینه ده هر څوک ده سرچینه په خپل ځان
کې مومې.
مارګارت دالند وایې (( :ځان لمانځه ،کار نه کوی او نه تیریدنه د زړنت درې
ستر المله دي .هر کله مو چې دوه الملونه په ځان کې محسوس کړه باید پوه
شو چې زاړه شوی یو .خوله نیړمروه د دوو په وړاندې درې د اعې وسلې په
الس کې لرو که په مهارت سره ترې کارواخلو کیدایشي تر سل کلنۍ پورې مو
ځوانې وساتئ.دوه درې وسلې:مینه او محبت،ګذاشت او وړاندې پر مخ تګ
ده )).هغه نځینه اونارینه چې په دوو وسلو سمبای وي تل ځوان پاتې کیيي.
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پر ړر د برالسۍ الر
په مالوم لوري باندې د حرکت خط ځانته رس کړئ او هغه وخت که یوازېوي او
که د ټولو په منځ کې دوه الره ووهئ( .اپیړتتوس)
د ړر په تل پاتې کنټروی سره کوالی شو د ارواح وونتنو ته بدلون ورکړؤ.دا
کومه مانا نه لري چې ارواح مو پریيدو هر لوري ته مخ کړئ او له مختلفو او
ډوی ،ډوی موضوعاتو سره په سطحي یا سر،سري ډوی مصرو ه شي.
د ارادې ځواک کوالیشي ړرتر رمان او الس الندې ونیسې اود دې لپاره چې
وکوالی شو ارواح مو په کومه الر چې وواړو پام یی ورواړو یوازې لي تمرین ته
اړتیا لرئ.کومه پاملرنه چې له ارادې سره یوازې او د عقل ومنطق له مخې وي
کوالیشي ارواح او ړر د((مشخص نظ ))تر سیوري الندې لوړو نقطو او ایډیای
ته ورسوي.هغه وخت نامناسه احساسات او ناوړه ا ړار له شعور څخه د باندی
شړی کیيي او د ایدیای کمای یې ځای نیسې.دوه بریالیتوب د نظ او ترتیب
پایله ده.
کومې طریقې چې یلسو انو په ړر باندې د برالسۍ لپاره بیان کړیسره له دې
چې مختلف ډولونه لري،له علمې لحاظ یی ډیری سره ورته دي.البته دهغوی په
ډولونو کې د پیچلو رمولونو او اصولو اویزې شتون نه لري.
و.ژ.کالویل وایی(( :هندې طرقې نشو کوالی عینا په امریړاینانو باندې ومنو ځړه
د انګلوساکسون اړیتاوي د ختیځ ګندم ګونمان د ورونو له اړتیاو سره توپیر لري.
خو کوم ځواک چې په دوو دوو کلمو ((تمرکز))او ((تصور)) کې پروت ده د ځمړې
په دواړو نیمړرو کې د منلو وړ ده.
((کومه الره چې باید وی ټاکو داده :انسان کوم څه چې وواړي په تودوخې او
مینې سره یی ووواړئ.هغه څه په خیای کې چې ګواګې ترالسه کړیمودې په
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واضح او نړاره تو ګه انځور کړئ،خپله ټوی وجود د دوې هیلې لپاره متمرکز
کړئ .او له هغه شیانو سره په اړیړه کې چې کیدای شي په هغه الر کې ورسره
مرسته وکړیپه کار واچوئ،له دوامداره هڅې سره خپلې موخې ته نيدې شئ.که
داسې وکړئ وبه ګورئ چې ستونزي یو یو لیرې کیيې او کوم کارونه چې په
لومړې ګام کې د بشر ځواک نوده اسانه او ساده نړاري.د دوه کار اصلې راز
په دې کې دي چې موخه تل د سترګو په وړاندېوي اود ارادې د کمزورې لپاره
موقع ورنړړالیشي.
تر ټوی ستر او بشپړه نصیحت چې کوالی شو هر چاته یې وکړو دا ده چې
انسان په ارامې کې ړر وکړئ او پریګړه ونیسې او وروسته دوه پریګړه په ټوی
ځواک سره چې لیرې یئ په عمل کې پیاده کړي.داسې رض کړئ چې موخې
ته مو رسیدلې یاست او کوم څه مو چې لټوی موندلې مودي.یو تل پاتې خیای د
وونتنو د څیړنو او ویر ممړن ته د امړان ورکولو سره ستره مرسته ده.
((خونباید ړر وکړو چې یوازې په خیای سره کوالی شو موخې ته ورسیيو،دننې
خیای بایدله کار او عالیت سره یوځای کړؤ او تصور چې هر څومره ځواکمن وي
نه شي کوالی موږ له عملهمستغنې کړي.خیای یوازې هغه وسیله ده چې
کوالیشي د کار الره موږ ته راونې)).
یو بل لیړوای تقریبا د هغه پاسنې طریقې په څیر یوي طریقې ته اشاره کوي
اوداسې وایې(( :په چوپتیا کې مو ړر متمرکز کړئ او ړر مو هغه مالوم ټړې ته
واړوئّ.ځړه دوه ځواک هر شیبه حاضر ده چې د چا په واک کې راشي.او کله چې
هغه تر السه کړئ،که خپله یی بی مصر ه پری نه ږدي ،هیڅ کله له تاسو څخه
نه جال کیيي)).
ف.ب.ویلسونه په خپله کتاب کې د ((ځواک په لوري)) تر عنوان الندې لیړلې
دي (( :ستاسو شاوخوا ضا مو د هغه ړر زیينده ده چې هر وخت ووواړئ هغه
ته بدلون ورکوالی شئ)).
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هغه ړري نامالومهنامرایي وړانګه چې په مالوم موخې ته متمرکزه شي یوه
یوها نفرادې ضا منځ ته راوړي.کومې ضا چې ستاسو شاوخوا نیولې لړه څنګه
چې ستاسو د خپل ړر زیينده ده نو خپله ټوی ځواک له هغه مغز نه چې د ړر
سرچینه ده اخلې.د مغزي دستګاه واکمن موږ په خپله یو ،له دې امله کوالی شو
خپل ړر ته څارنې الندې ونیسو او کومه ضا چې وواړو منځ ته یې راوړو .که هر
ورځ په چوپتیا کې  ،مالوم اخالقي ځانګړتیاوي ولرو په پام کې انځور کړو.د خپل
خونې وړ ضا و چاپیریای د منځ ته راوړلو لپاره مو ګام پورته کړي.دوه تجربې
هره ورځ تړرار کړئ.
ددوه ډوی انځورې دلو پر وخت باید د امړان تر حده ځان تر اویزې الندې راولو
او زړه له شک څخه لیرې کړو .کوم وخت چې ددې تجربو لپاره مصر وو له هر
بل ګام نه موخې ته درسیدلو لپاره ګټور وي.
(چارلز برودې پاترس) د انسان د بدن د ګټو له لوري د ړر کنټروی طریقه په
دې ډوی تشریح کوي او وایې(( :مخیله (د خیالونو مرکز) مو پاکه او رونانه کړو،
له سترو ا ړارو څخه یې ډکه کړو،د هر چا نه والی او خونې ووواړو له هیڅ څه
نه پروایې ونه کړو اوپوه شو چې موږ خپله د هغه سترالهې ځواک یوه برخه یو
چې د ټولو اړتیاو د پوره کولو توانایی لري.په دوه ټړې ه په نه توګه باوري
اوسو چې رونتیا،ځواک او نیړمروې هغه مشروع حقونه دي چې په مورزادې
توګه موږ ته راکړی شوي دي.
دوه هر څه تل په ودومداره توګه زموږ په دننه کې په بالقوه توګه شتون لري
اوپه بهرنې ژوند کې ه شتون محسوسیيي.په دوو حقونو باندې عقیده او باور
کوی زموږ بدن ته ځواک او رووتیا رابښې)).
که د هغو یلسو انو په وینا چې خلړو ته الرنونه کوي اوخپل ژوند ه دهمدې
ویناو په اساس جوړویغوږ ونیسو کوالی شو ټوی ناوړه ا ړار له مغز څخه بهر
کړو اوپه دې توګه مو د مغز سطحه پورته یوسو.
که مثبت چاپیریای مو په شاوخوا کې منځ ته راوړو،یعنې منفې او خپه ا ړار مو له
سر بهر کړو کوم احساس چې د نه همغيی وینا،نارووۍ ،او له منځه تلل او
ناکامې له ځانه سره لري زموږ په لوري نه راځي.لنډه داچې که په ذهن کې مو
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یوازېلوړ او مثبت ا ړار پریيدو اخالقي ځانګړتیاو مو په بیړه سره د نیړۍ په لور
بیایی کوالی شو ځان د نیړمروې او بریالیتوب دنمنانو څخه وژوورو .کله چې
مو دوه دنمنان په ارواح باندې برید کوي هغه باید پرته له ځنډه له منځه
یوسو،کومې ویناوي چې هیله او زړروتیا رابښې،د سپیڅلتیا داحساس الهام
راکوي او ارواح ته مو تودوخه او مینه بښې ومنو اونور ټولې ویناوي او ا ړار له
منځه یوسو.
کوم متفړرین چې د ارواح له تحلیل سره سروکار لري د زیان اړوونړو
احساساتو سرچینه یی پیدا کړي ،د مخالفو احساساتو کچه راکمه کړئ او د
مبارزې الر یې موږ ته راونولې ده.
د بیلګې په توګه هوراس لچر وایې(( :اړ نه یو چې په یو وارې له ټولو زیان
اړوونړو احساساتو سره په مبارزې پیل وکړو.تاسو خپلې ټولې هڅې یوازې د
وصې او نارضایتې په وړاندې د مبارزۍ کولو لپ ره په کارواچوئ ځړه ټوی همدوه
ناوړه احساسات د همدې دوو مور او پالر اوالدونه دي.د دوو سترو دنمنانو په
وړاندې ټینګې او ځواکمنې ډلې جوړي کړئ اوپه اتلولي سره ورباندې برید
وکړئ.په دې پوه شئ که وتښتې خپل ټوی اوالدونه له ځانه سره ویسې او پرته
له ځنډه که یو وارې ستاسوله دننه څخه الړ شي بیا به بیرته ونه راګرځي)).
و.اتړینسون ه داسې وایې(( :خپګان د ویرې ماشوم ده او له پالر سره یی ډیر
ورته والی لري.د ویرې له کورنۍ سره په هماوه ډوی سلوک وکړئ لړه څنګه
چې یې له زیان اړوونړو حشرات سره کوئ اود دې لپاره چې هغوی ته د ودې
امړان ورنړړئ،تر هر څه لومړی یی ستر مور او پالر له منځه یوسئ.
((د ړري ځواک دترالسه کولو څخه وروسته هڅه وکړئ چې د پر ځان د باور
کولو بشپړ څیښتن ه شي په دوه وخت کې به وي چې خونې او تازه والی به
ستاسو په لوري مخه وکړئ اوپه پایله کې به د خپل د خونې وړ
نیړمروې،پرمختګ اونعمت السته راوړي)).
رانک .ث.هادوک یوشمیر قوانین ذکر کړي چې ګټور او علمي دي د هغوپه ذکر
کولوسره دوه څپرکې پاي ته رسوو:
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ارواح مو په ټینګښت او کارکولو سره د نیړو په لوري وهڅوئ،د دوه کار د تر
سره کولو لپاره اړتیا ده چې دوه څو ټړو ته ړر وکړئ؛ ((س او مثبت
نطریات،رووتیا،سوله ،ارامې،له نورو سره مرسته،سپیڅلي ادبیات ،هنر ،ووره اثار،
ایمان او مینه)).
کله چې له نورو سره اوسئ هڅه وکړئ چې بشپړه ارامتیا او متانت ولرئ دوه
متانت باید تر دې حده بشپړ وي چې د تر السه کولو هڅه یې نورو محسوس
نه کړي .خو ځېر اوسې چې دوه سړوت او ارامتیا مو قهریدو باندې تمامه
نشي.یانې له هغو حرکاتو څخه چې نور هڅوي ستاسو په اړه دا ډوی پریړړه
وکړیځان وژوورئ.
له هر ډوی ناروا تلوسو او شخصې سیا لیو څخه ځان وساتئ .که په مغز کې مو
یوشمیر ا ړار شتون لري چې کیدایشي د نورو د خواشیني المل شي په هیڅ
وجه یی مه راڅرګندوئ.
کبر اوورور له ځانه لیرې کړئ او اجازه مه ورکوئ چې کرکه،وصه ،او دا ډوی نورو
تلوسې مو له دننه څخه بهر ته ولیيدوی شي.
له هغو کسانو سره چې په اړیړه کې استې په وړاندې یې له بی باورۍ څخه
ځان وساتئ.
د خپلو کړنو او هڅو پایلې له مغز څخه بهر کړئ.
که دننه مو وي که شاوخوا مو وي له خوني،باور او عالو ځواکونو څخه ډک کړئ
او هڅه وکړئ دوه حالت له منځه الړ نه شي.
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انسان به په راتلوونړي کې
د کمای پوړ ته ورسیيي
کله چې د عل اوپوهې په ترالسه کولو پیل وکړو اوستر ذات ته نيدې
شو ،ټوی پټ شیان (ترالسه کیيي.پوهیدی او ازادي د هر چا موخه
ده او په دوه رونانه وخت کې ډیری وکړیشته چې بشپړ شعورته
رسیدلې دي.
څوک چې خپل هر کار کې خدای وینې ،او د ستر ذات نه تعریفیدونړې هڅه او
خوني په خپل ځان کې محسوسوي.
څوک چې خداې پاک سره یوځایشي او د کایناتو په راز وپوهیيي کاینات
سپیڅلي شمیري.
هغه متفړر مغز چې په ستر خدای بی کچې باور او ایمان لري او زموږ دټولو
احتیاجاتو پوره کوونړی دي،خامخ به بریالی او ووره راتلوونړې ولري.
باور نه لری،شک او د توازن نه شتون د بریالیتوب په مخ کې خنډونه رامنځ ته
کوي.دطبیعت شیانو او د حقایقو ریښو کې باید په داسې ژوروالې سره نفوذ وکړو
چې په بشپړه توګه موږ له بی قرارۍ او نه پریړړه کولو څخه وژووري.په نه
لړزیدونړې ایمان سره په دې باوري اوسو چې موږ هر یو دیوازنۍ خالق د زراتو
له زروو څخه یو،یو اود ټولو موجوداتو اداره کوونړې کې یو .که ړر وکړو چې
هیڅ کومه ځمړنۍ او بهرنې ځواک او هیڅ کومه نارووۍ نه شي کوالی زموږ د
اتحاد اړیړه د خدای (ج) له قدرت سره وشلوي،د ځان په وړاندې به مومطلق
ایمان او بارو پیدا کړو.
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په پایله کې دوه باور زموږ ویره په بشپړه توګه له منځه وړي،بی قراري او
اضطراب زموږ له ګریوان څخه الس اخلي او زموږ ټوی عالیتونه په نظ او
ترتیب سره داوام پیدا کوي او الپسې ډیریيي.
که پوه شو چې هیڅ کوم ځواک نه شي کوالی موږ له مورزادېې ځواک څخه
محروم کړې،او هیڅ کوم شي نه شي کوالی موږ د کمای په لورې له تللو څخه
راوګرځوي.هر ګام چې مخ ته ږدو موږ بریالتیوب ته نيدې کوي هر عادالنه عمل
او دنیړې هر تخ

د وخت په تیریدوسره په ګل باندې بدلیيي او میوه

ورکوي،کوالی شوو په زړه پورې او له پایلو څخه ډک کارونه پیل کړو.
یو وجدانې وي موږ ته وایې چې زموږ شتون د تصادف په نامه یو الس ته راوړنه
نه ده .یوه دننې عقیده شتون لري په دې ټینګار سره چې وصه او خپګان زموږ د
ژوند له اړتیاوو څخه نه دي یو طبیعي حس د دې امر کوي چې زموږ د واحد یوه
نه بدلیدوونړې وجود یوه برخه یو؛له هغه سره یوځای یو؛ د هغه د وجود
هینداره یو؛ اوزموږ د ستري موخې او د هغه د ستري موخې تر منځ هیڅ توپیر نه
شته.
طبیعت موږ ته رانې چې زموږ هر څه په یوه ((وحدت)) کې خالصه شوي او موږ
د دوه وحدت موندلو لپاره هڅوي.هغه ته د رسیدلو تر ټولو ووره الر په هغه
یوازنۍ او ستر موجود باندې باور او عقیده لری دي.موږ به له هر پریړړي،ایمان
او عقیدې څخه ډیر دوه وحدت ته نيدې کړي.
په خپلې وړتیا باور ولرئ
لړه څنګه چې په خدای باور لرئ.
ستا ارواح د هغه ستر واحد یوه برخه ده.
کوم ځواک چې په تا کې ده
دپراخ،ژور او نه ختمدونړې سمندر په څېر ده.
ارواح دې د چوپتیا په منځ کې
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د الماسو په جزایرو کې وګرځوه
هغه جزایر کشف کړه او ګټه ترې واخله.
دې لپ ره باید بادونو ته تسلی نه شي
که په پیدا کیدونړې او ځان دې ایمان ولرئ
هیڅ څوک نه شي کوالی ستا ځواک ته حدونه وټاکئ
تر ټولو ستره بریا تا پورې اړه لري.
مخړې له مخړې
وروسته له دې چې په خپل ځواک باندې پوه شوو او هغه مرکزي ځواک چې له
حقیقت او له هغه ستر وجود څخه سرچینه اخلې په خپل نفس کې مومحسوس
کړه،له بی قراري څخه به وژووری شو او سر سري او ژر تیریدونړې شیانو ته به
نور پام ونه کړو.وروسته له دې چې ارواح خپله ریښتنې خواړه وڅړل نور نه شي
کوالی په کوچنیو شیانو باندې قناعت وکړئ.
څوک چې پوه شي چې د د الهې وجود یوه برخه ده هیڅ کله به خپل وجود او مغز
موازنه له السه ورنړړیاو لړه څنګه چې خپل ځواک له تل پاتې حقیقت څخه
اخلي په هغه تل پاتې ستانځای کې به له ویرې،اندیښنې او خپګان څخه په
امن کې پاتې شي.ځړه پوهیيي چې خپله د تل پاتې حقیقت یوه برخه ده.د هغه
باور په دې ده چې تل پیداکونړې ځواک او د کایناتو له لیدونړې سره په اړیړه
کې ده او ایمان په دې چې هغه به هیڅ کله له هغه ځواک څخه جال نه شي هغه
ته د باور او رووتیا وینا کوي.هره ورځ کله چې تر اوتازه له خوبه پاڅیيي خپله
اړیړه له الهې ځواک سره محسوسو وي د ستړیا اوتیارو په وخت کې په دې
هیله چې خپله برخه به له هغه مرکزي ځواک څخه اخلې او خپله د ژوندانه اړتیا
به له تل پاتې سرچیني څخه پوره کوي هغه بیرته تازه والی وربښې.
انسان تر هغې چې پوه نه شي چې وجود یې د ریاضي د قوانینو په څېر نه
بدلیدونړې او نه لړزیدونړې ده د کمای پوړ ته نه شي رسیدالی .رض کړئ چې
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د نړۍ ټوی ریاضي کتابونه په یوي اورلګیدنې کې له منځه الړی،بیا ه دوه دوه
تر څلور څلور به شتون ولري او خپله دوه قاعده به هیڅ کله له منځه الړه نه شي.
په دوه وخت کې به کوم انسان چې د کمای پوړ ته رسیدلی هیڅ کله به له کومې
پېښې څخه اویزمن نه شي،د هر ډوی پیښې او المل په وړاندې بهخپله ړري
موازنه وساتئ او ځان به ونه بایلې.هغه پیداکیدونړې ځواک هیڅ کله د مخلوقاتو
څخه ووره شوي د نامالوم بخت د لوبو وسیله نه ګرځوي او دوه ډوی تیروتنه نه
کوي،بلړې په هر برخه کې یې نیړې په پ م کې نیسې.ارامتیا د ستري اردې له
پایلو څخه شمیری کیيي او له بشپړ باور ،د اداره کوونړو ځواک څخه سرچینه
اخلې؛انسان کله چې وټاکې چې د یوه مظمه واحد یوه برخه ده او د والمې لپاره
نه ده پیدا شوي ،بلړې د دې لپ ره پیدا شوي چې خپله اراده په کارواچوی؛د
هري پیښې په وړاندې به د یوه والم په بڼه نه بلړې د یوه واکمن په توګه
سلوک وکړئ.هغه کسان چې پوه شوي چې د الهې ځواک کې یوه برخه لري د
ړر ارامتیا او متانت یې تر دې پورې ډیر ده چې بی خبران به د دوې ځواک له
اویزو څخه حیران شي.
اسرام.یوکانادې وایې(( :د ټینګې ارادې له سترو نښو څخه یو ارامتیا او متانت
شتون دي.عصبی کیدی اسانه کار دي.که د سرکشه اسب زین خوشیړړیتاسو
په ځمړه وهې.دوه کار هر څوک کوالېشي،خو ځواکمن هغه څوک دې چې دوه
سرکشه اسب تر ولړې الندې وساتې.ځړه د وصې اراموی د ازاد پریښودلوله
هغه څخه ډیر ستونزمن دې.
ارامه خلک بی عقل نه شو ګڼلې ارمتیا باید له ټنبلې او سستې سره یو ډوی ونه
ګڼو.یوه په زړه پورې ځواک شتون لري او یوه ناوړه یا پسته،وصه او خپګان د
ناوړه ځواک نښې او ارمتیا په زړه پورې ځواک نښې بلل کیيي.
د متوازن او باعزمه شخص لپاره اورلګیدنې،کرکیچونه او مادي زیانونه څه
ارزنت لري؟ رض کړئ چې خپله شتمنې موله السه ورکړه؛بیړۍ مو له مغازو او
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له کورونو سره ټولو اور واخست؛ خو په اصل کې دوه پیښې له موږ سره څه
اړیړه لري؟
هو زیان مو وکړ شتمنې مو له السه الړه؛خو زه هیڅ کله نه وواړم په دې
باوروکړم چې له دوو شیانو څخه لیدلې زیان اویا هر ډوی پیښې او بدمروۍ به
زما د شخصیت د ماتولو ځواک ولري.
یو شمیر انسانانو داسې خپل ړر له خونۍ،همغيۍ او ارامتیا سره روږدېړړی
چې پیښې او بدمرویانې وربانې هیڅ ډوی اویزه نه شي لرالی.
په هماوه ډوی که د نړۍ ټوی د موسقي االت وسوځوي،خود سندرې قوانینو ته
کوم زیان نه شی رسولې .ړر کوم چې د راتلوونړې انسان لپاره به یانې هغه
مفړورې انسان چې د لوړ تمدن پایله ده ،اورلګیدنه او د شتمنې له السه تلل
هیڅ کومه اویزه ونه لري.
راتلونړې انسان به داسې په خپل ړر باندې برالسې وي چې وبه کړایشي
یوازې له نیړمروې او پرمختګ پورې تړلي ا ړار به د ځان په لوري راجذب
کړیاو خپل نفس د مقناطیس په بڼه رامنځ ته کړي چې یوازېهغه څه چې اړین
دې دځان په لوري راجذب کړي،د رووتیا او سالمتیا پورې اړونده ا ړار ومنې او
د نارووۍ خیاله له ځانه څخه لیرېړړیاو خپل وجود د توازن او همغيې په منځ
کې وساتې.راتلونړی انسان به تل خوشاله وي؛ځړه چې یوازې به نیړمروه
ا ړار په خپل ذهن کې وساتې.اجازه به ورنړړئ چې د و او خپګان وریځې ،د
وصې ،نیونې او د حرص،کرکې توري پردې یې مغز ته داخل شي.هیڅ کله به ونه
ځوریيي او له خپل حالت څخه به شړایت ونه لري تل به خوشاله او تازه اوسې.
راتلوونړی انسان به پری نه ږدي چې هیڅ ډوی مسموم کوونړې مواد یې
معدې ته داخل شي او په هماوه ډوی چې د دې اجازه به ونړړیله بدبینې،نارووۍ
او نه همغيۍ څخه رامنځ ته شي ا ړار یې ارواح مسمومه کړي.لړه څنګه چې
پهخپل کور کې د خپلو میلمنو د ټاکلو توان لري د خپلو ا ړارو د ټاکلو توانایې ه
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چې په مغز کې یې لري او یوازې مفړورې او ګټور ا ړار به قبوی کړیا ونور به
لیرې ووورځّوي.راتلونړې انسان بهد (نه ش کوالی ) کلمه له خپلې ډېړشنرۍ
څخه لیرې کړي؛ځړه هغه به په خپلې وړتیا او ځواک تر ټولو کوچنی شک ه
ونه لري؛د هر ډوی پیښې په وړاندې به د مبارزه کولو ځواک په ځان کې ووینې
او په ځان به باوري اوسې.
راتلونړې انسان به تل له ډیروالې سره مخ وي؛ځړه د دې اجازه به ونړړي چې
بی وزلي او قر یې ارواح ته رادننه شي او تل به له برکته ډک ا ړار له ځانه سره
ولري.
راتلونړی انسان به د خونې او مینې په منځ کې ژوند وکړی؛ځړه هغه به ه تل
د خونې او مینې احساس وکړئ اودوه ډوی احساس به په ټولو کې خونۍ
رامنځته کوي او روغ به پاتې شي ځړه چې ارواح ،ړر او وجود به یې تل له
توازن او همغيۍ څخه برخمن وي اود دوه ډوی توازن مانا له بشپړې رووتیا
څخه بل څه نه ده.ایا کومه هڅه چې موږ یې دوې مفړورې ته د رسیدلو لپاره کوو
د زیار ارزنت نه لري؟که د سخیدلو په ځای د یوه اسیر په څیر د یوه واکمن په
څیر به واکمنې وکړو لي کار مو ترسره کړي؟
نو بیا باید ووایو چې دوه ډوی پایلو ته د رسیدلو لپاره چې هر څومره چې هڅه
وکړو ارزنت یې لري.
الندی نړلی خبرې چې رالف والدوتراین یې یادونه کړي چې دوه پایله د
انسان لپاره څومره ستر ارزنت لري.
((کله چې انسان د بی پروایۍ له خوبه پاڅیده او په دې پوه شو چې هغه ه د
الهي ځواک برخمن دی په بیړه به له کایناتو سره په اړیړه کې شئ او د کایناتو
د ژوندانه تازه والی او ځواکمنتیا به په خپل نفس کې محسوس کړئ)).
((له خپلې تنګې ا وکوچنۍ باوچې څخه به بهر ته راووزی او په ستر باغ
اودنتې کې به په ګرځیدو باندی پیل وکړئ)).
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((هغه وخت چې کومې بڼې د و  ،خپګان او اضطراب سرچینه ګرځي په
وړاندې به یې داسې بی ارزنته نړاره شي چې په بشپړه توګه به خپل باور له
السه ورکړئ.ورځ په ورځ به یې احساسات الپسې نازکه شي او ډیر لي به له
تیروتنې سره مخ شي  .او د لیرید لید او رونانه ړر کولو ځواک او له پیښو سره
د مقابلې کولو وړتیا به یې په ارواح کې راډیر شي)).
((د هرې پیښې په وړاندې،د هغه انسان لپاره چې مضبوطې او ټینګې ارادې
څیښتن ده طبیعت ه د (د ډیرې شتمنې ډیره ګټه )قانون په اساس ډیره
مرسته کوي)).
((د مثل د تولید د قانون په اساس انسان چې هر څومره دنیړو،نیړمروو او
بریالیتوب لرونړې ا ړارو لرونړیوي،د دوو بریالیتوبو د الس ته راوړلو وړتیا یې
ه په وجود کې الپسې ډیره شي او دا هر څه به یې په نصیب کې شي)).
((راتلونړی انسان به له هغه کمای څخه چې ستر خدای یې په اسمان کې لري
برخمن شي)).
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د تحريک يادښت
پتتپ پ ت هتتپ تتپ

د افغانستتنام ي تتر تحر تتک د ) ۳۱۳۱ل( کا

تو ګرانتتو

هېوادوا و سره ژينپ هړې وه چپ د دې هال پپ به ر هپ بپ (ش عنوانونتپ بتې
بې دينتر ع يتر ادبتر او نتو ن ا اختاې
تحر تتک دا ژينتتپ د يتتاد هاتتل د ه ت

تپ نتو نپ تتپ ويانتلې هتو

ي تر

پتتر ( ۸۲يتتپ نې تتپ پتتوېه او د يتتوې پرتي نتتپ

غونډې پپ ترڅ هتپ يتپ شت عنوانونتپ ع يتر اختاې هېوادوا تو تتپ ويانتلې هتړل
ي ر تحر ک پپ ياده غونډه هپ ژينپ وهتړه چتپ د ( ۳۱۳۱ل کا
بپ انشاء اهلل د لای (ج پپ نصرت نول ټ
اختاې نتو نپ تتتپ ويانتلې هتو

پتپ به تر هتپ

س ( ۳۱۱عنوانپ بې بېت ع يتر

طب عتر بتره ده چتتپ دا استانپ هتتاې نتپ دی

تتر

و ي ر تحر ک ن نګ هو هړی چتپ

تپ

زيات زياې او زحيت تپ ايت ا ر

دا ژينپ بپ هم د تېرې ژينپ پپ څېر عي ی هو

دا اخر چتپ سناستو پتپ کې هتپ

دی د هيلې (س عنوانونو ژينپ هتړو اختاېو تپ ېي تپ څیتپ دی چتپ د چتا
ېايپ اغونل

ي ر تحريک ه پ ر چپ پ دې اختر څیتپ بتپ زيتو هېاادواد

پپ زيه پوېې ګ پ پوېتپ هړ

ي تر تحر تک تپ نو تو هغتو ،وا تو ژبتايون،و

سيونچاېو يا ر او يعنو يرسننلويانو او چا
د چتتا

چاېو څیتپ چتپ ددې اختاېو

پتتپ دې نتتول به تتر هتتپ يتتپ يتتو ب ت ستتره يرستتنپ او ي ګرت تتا هتتړې او دا

فرهنګر به ر يپ بريا ی هړی د زيه پ هويپ يننپ هتو او هتوې ودانتر وېتتپ
واير
د هېواد د فرهنګ د ښېرازۍ پپ ه پ
د افغانسنام ي ر تحريک فرهنګر څانګپ
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مننه او کور ودانی
د افغانستتنام ي تتر ک

ت

ل ت هېتتداد لتتا اه ف هل

تتا شخص ت

ښاغ ر (زي ک لادخدابر) څخ د زړه ل ک يللت وتدچ ت د دث ا ت
تتات کت ت اهړه هموتتتهر ي تتر ک

ت

ه تتاړچ ت د ثتتر ا تتامه د

تات لتتتې ت ل تته وتتث دهر دا لتتتې بت دهاه لت چر يتدړ لت دلتتد دمنتتد
هېدادهالد څخ ل ختدما دمنتت ه ت وتده ت لت خ ته ي لتدچ اه
يادچ هس د ونابدند د ات دا لتې ال لس هغځدچر
د ځه ب ا ددث ا ل ژباړهنک اه الدهنکر څخ د زړه ل ک ت يللت
وده

ددث ا د ژباړلد اه الدلد جدګ شد ر
ل ف هل ر ي ل
د افغانسنام ي ر ک
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