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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 

پره سرر  وروسته کوي یانې  ړر یې د چارو بنسټ دی.  هر کار چې پیلوئ

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 

له خوا لیړل شوی  اورایزن اسوت ماردنکوي. د  ړر بریالیتوب کتاب چې 

مات وړاندې شوي پره د  ړر په تړاو په کې بیالبیل ګټور او په زړه پوره مالو

الرې چرارې پره رونر نه ډوی بیران  ېمالوماتو کې موږ ته د  ړر کولو ټول

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 

ی ناسر  او برې ګټرې نړۍ څرخوي؛ له  ړر کولو پرته د هر کار ترسره کو

، ی کیرييوي،  ړر دی چې انسانان یې په ذریعه له ګړنګونو څخره ژورور

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.

یې راکړ ترڅو د خپل  د سترڅښتن تعالی شړر ادا کوم چې د دې وس

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

 ژبې د بډاینې په هیله! د پښتو

 ش ر نیازۍ
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کې  د ژوند په توپانونو ويکار ک ې ړر له مخ غوی چې ده

 ينه ډوبېي

 ه دېموږ خپله ل .مصالحو په اساس جوړکړو يسټ باید د  ړربن يد راتلونړ

. د يد ژوند نیړمروۍ زموږ په  ړر سره رامنځته کیيیو چې  بې خبرهڅخه 

 والی دی ېناڅاپچې نوم یې ساس ایښودی شوی دې اصل پر اکایناتوبنسټ د 

 ځایه خپل برخلیک وټاکئ. نو له همدې

 (و ویلوکس)اوکرکه، کرکه  ويمینه زیي ،مینه

چې  دېه سره ل ،یراث پاتې شوهپه م بیړۍ یوهته یچې یوه ناپوه سړ ېویل کیي

پدی  ړر کې کارونو ه  نه پوهیده،  ېبیړۍ په چلولو او د هغې په میخانیړ د دی

 .يپه سرکښه څپو کېپه حرکت راولپه خپل امر سره د اوقیانوس  شوچې بیړۍ

ه  لړه څنګه  يموړو،نبیړۍ د حرکت لپاره چمتو کوله يچلوونړ کله چې بیړۍ

چې  ه دې،خو وروسته لونه کړهیې ،الس وهنه نه لرله هپوهیې چې په کار کې 

 کار  اسانهو ساده اچلوی ورته  پراخ سیند کې وردننه کړه نو بیړۍې ېبیړۍ

یې سترګې  ېته راتاووله نو په یو سړ ېیې بیړۍ بل لورکله چې  نړاره شو

 .وياو بلې خوا ته یې تاو وېاو ی ولګیدې چې یو څرخ یې په الس کې دی

 ((؟ويدوه سړی دلته څه ک؛ ))وکړهیې ر پونتنه 

 .((ويبیړۍ الرنوونه ک د ته ېیو مالوم لور او سړاندر دی: ))ورکړیې ر ځواب 

زموږ په زه خو په دې کار کې هیڅ ګټه نه وین .!...څه یوه حماقت ویې ویل:))

مخ ته  چې بیړۍمحرکې وسیلې وبو نه پرته بل څه نشته او د بیړۍله ا ېوړاند

له  يراځ يزموږ په لور شواویا ووینوچې بله بیړۍ ېته نيد .کله چې ساحليوړ
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(څخه ګټه وياتنه کبرخه یا لړۍ چې د بیړی س ېسړان )هغه د بیړی وروست

 ((واخلو.

د ټولو بادبانونو په له منځه وړلو سره پریيدئ چې  ؛وویل چې يسړ ينوموړ

ه  په  بیړۍورسره س   یې ومانه اودهغه امر  .ېبیړۍ په ازاده توګه حرکت وکړ

 يشوی، نو ددې ناپوه سړ ېپات يپړې ژوندډوبه شوه او هغه څوک چې  اوبو کې

 له شي یکوال ې بیړۍېچې ویل به ،ويه ذهن کې بیړاره  ړر به یې تل پدا 

 ېپیښ ويچې دوه ډوی ا سان هرومرو به ووایئ .ي پرته وچلوی شيچلوونړ

چې په  يایا امړان لرچې   پونتئبه  ياوحتم تاسو حق لرئ ،اويند ېډېر

له بده مروه حای کې چې  ېداس؟په  ويموجود کچې ناپوه  ېوګړوکې پد يبشر

ه ه ډوی لیونتوب شته تردې چې تاسو پخپله ه  نشئ ډاډپه ځینو ا راداو کې دو

 .کېدلی چې ددې جنون څخه پاک واوسئ

یې چې ارزنت  یا تاسو د هغې شتمنۍخاوندان یاست ړر وکړئ:ا په ځیر سره

دوه ؟ ئیاست خاوندان ه  او هوش  ،د خپل ژوند ېنګونوځلو ډیر دی، یاپه زر

 په خپل حای پریيدئ او د دې یې؟ یا الرونونه کوئ  ه  او هوش په کوم لور

کتابونه او زیان اړونړې لوبې  ي، ګوانونړويشړمنې ملګرتیاچې  وئاجازه ورک

 ؟شيژوند ته دننه مو په ناوړه توګه  ويچې  ړر ته مو دمنلو وړ نه 

ا ځواک په ځان کې وینئ چې دیاست؟   ایا په رنتیا سره د خپلې بیړۍخاوند

 که پوه شوئ ؟اوبریالیتوب ساحل ته ورسوئیړمروۍ ،نمو د ارامتیابیړۍ خپله 

خپل الرنود په  وواړئ ېزیاتو الرنونو ته اړتیا لرئ که چیرنده نو  ېچې داس

. کوالی  ړر کوئ یې چې تاسو وينه اسانه ه  نو دا به له هغه  ئاوسخپله و

 ه څو حقیقتونو سره بلدتیا پیداکړئ،ل چې یوازې  ويبسنه ک ئوسا بریالي شئ
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عملی  ژوند   ېپه ورځن شي يهغو مخونو له  لیړلو څخه چې کوال زموږ موخه د

هڅونه  و ا وۍله حقایقو سره  ستاسو پیژندګل .ېراوبښکې د  ړر کولو ځواک 

 .پورته کړئ ېګټه تر ېده چ لپاره ېدد

 تر ډېره نه دی څرګند شوی او یا له پامهدوه حقیقت  ړر د هر څه بنسټ دی. 

 ويد درنا ېی او هغه ځواک پوه شوی ې ړرکله چې خلک په  .وورځوی شوی

 ړر وکړچې یو ډوی نامالوم اونه  ېې داسیتازه  ، وړ وګرځوو ېاوستاین

 په دې .مغزو ته ځانګړی شوی ېېاستثنا ېیوازبدلیدونړی ځواک شته چې  

ونیوی شو او  ېندچې د  ړر د اداره کولوهنرتر څیړنې ال ورستیو کلونوکې وو

 .پوه شوی ېخلک پر

سره ګټې اخستنې  په ړرڅخه  لهشو  یچې کوالطالعاتو او څېړنو ونودله و مدو

دې عوامل یا د يخپل ژوند بهرن د اله  تنظی  کړو. وېځانګړتیا ېخپلې اخالق

، او په پایله کې ته په خپل نفس کې بدلون ورکړو  ېاویز عواملو  تر ټولو کوچنۍ

 توب ترالسه کړو.یاوبریال مروۍ،نیړرووتیا

 .يپایلې لراو نه ختمیدونړې  يی کې د  ړر روزنیز امړانات بی سارحا ېپه همد

اوا ړارو ځواک  يخپل  ړره پ کړيچې هڅه و ځایپر د دې يوګړ ډیری

ځړه د ا ړارو ساتنه او  .يته پریيد تصادفهر څه چانس او  يوساو  يبرالس

اساس د  په همدې ،شيه بدی سر وړتیاوو په انړشافد نورو  شي والیوده ک

 .زموږ تر ټولو ستره  دنده ده ېنورو په وړاندځان او  ساتنه دهغه 

ډیر  تجربې ېستونزمن ،وېخبرتیا يرورد  ړر اداره کوی یو مفهوم ګڼو او ض ولې 

 توب لپاره اړین بولو؟یوخت په هغه کې د بریال
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که هر څومره کار  ه   يناپوه وګړچې ګواکې  ناس   ړرنشته ه دېه اصل کې لپ

پایله کې د خپل ژوند  په او وځانګړتیاو يخپلو ا ړارو اواخالق يشکوالی  ويزیات

 .ترالسه کړو رصت  تغیراتو لپاره یو الزماو ددوو ټولو  کړيته بدلون ور الرې

لې یې د ټولو پای، دی اړین یې هغه مسایل چې حل ؟شيکوم کار باید ترسره 

اودا هغه . يوی داصوی یې بیا یو ډ ې. خو علميتوپیر لر پخپل منځ کې سرهلپاره 

مجسمه  يد کمزورکه قل   شي یچې هر څوک یې ترسره کوال يڅه د

. يیوه نړلې مجسمه بدرنګه کړ شينو کوالی وي ه  په الس کې  يجوړونړ

 ې. په همديهمدا ډوی یوه ګټوره اله ه  د یو مجرم په الس ناوړه او بې ګټې کیي

ټولې صنایع موږ ز شي یډوی  ړر ه  زموږ په الس کې یوه اله ده چې کوال

 .يبدرنګه کړیا  ېنړل

په ګټورې وسیلې څخه د ځان  وېچې له ی ويهغه به څومره ساده ا راد 

 .ېګټه وانخل بریالیتوب، نړال او خونۍ کې

 ه. کوم ويڅخه سترګې نه اړ يکاڼ د کار په وخت له مرمر یمجسمه جوړونړ

او د خپل  يووړاندې یې پخپل ذهن کې انځور شيچې باید تر السه پایله 

او  يته ورسیي لېپای وېچې ی ويسره دا هڅه ک ضربې ېاوسپنیز قل  په هر

په چې په خپل ذهن کې انځور  کړی وو.  کړيخپل کار په هماوه ډوی ترسره 

سره وتوږو او ژوند په  ړر  او ځانګړتیاوو پلو اخالقيډوی موږ ه  باید دخ ېهمد

 وواړو منځ ته راوړ.چې یېډوی کوم په 

اوسو چې هغه ته رسیيو  يباور چې څه وواړو او په دې يهېدی اړین دوپ  ېپد

 .سره په کار پیل وکړوت جرئپه 
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ځایه باید  ېده . ليچې د ژوند دمرمرو یوه ټوټه توږ ،ضربه ده ، یوه قلميهر  ړر

نو ، د ارزنتملپاره وکارووووره موخو  ړر په پام سره د پریړړه وکړو چې خپل 

انسان له نه نیت او  هر څومره چېسره  ټولو سره  ې مقاصدو لپاره یې له د

، د دوه کار ترسره کوی د هغو کسانو ئته پابند اوسسره دوه کار ړړې پری ېمثبت

، د هغو ويیانۍ پړاوته رسیدلاو د ځو یې تیر کړید ماشومتوب پړاو چې په هړله 

لي  ړيکپه مغز کې ریښې یې عادتونو اونظریاتو اویزه چې کلونه پخوا  ا ړارو

 .شيسره به مخ  او له خنډونو يکیيڅه ستونزمن 

هغوکسانو په هړله  د نې، یايسل لپاره ترټولو نه پایله لرن ويدوه طریقه د ن

 .يپه کار وړی کیي ېب په عمر کې  دتوید کوچنچې ال 

ماشومان اطاعت چې  ځاید دې پر يروزونړ ، میندې او))پلرونهېر وایکارټ ت.

چې د هغوی اداره په خپل  ړر سره زده  کړيیو کار دې و ې، داسيکولوته اړ کړ

به د پوه وګړو په سر  ېاود ځمړ شيوړه کچه اسانه ، روزنیز مسایل به په لئکړ

چې س   ړر  شيپه دې عادت  ماشومان ې.((که چیرشيڅو برابره  هشمیر

سره کنټروی  خپل  مغز پّه خپلې ارادې ،ئ، ناس  ا ړار له مغز څخه وباسيوکړ

پرته اومینه ناک به لوی ،له کرکې ينه اوسو اوامراو ته په تمه  ویاو بهرن کړي

 .يمسایل  نه لري او خجالت کوونړي نو نور په ژوند کې پټونړ هغوی.ځړه شي

او د خپل ژوند  شي ړر کولو عادت  له ماشومتوب څخه پهچې هغه څوک 

 .يکیي ژووریوي ورسره مخ  يله هغو پیښو څخه چې ناپوه وګړ ويی ساتونړ

وي د د  ې زموږ په واړه دهچروزنه  حای کې د خپل او د هغه ځوان نسل  ېپه داس

ه شمیر هغ وکړو یې  عالیت تنطی  او الرنونه يباید خپل مغزلپاره  ېګټو د ساتن

 نعمتونه چې پدې برخه کې السته  راوړو یو یو تر سترګو تېر کړو. 
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 دی واکمنبدن  ړر د 

چې تل  وينو دابه ووره  دیځواک  وونړیټولو حیرانزموږ په بدن کې تر عقل 

 .شيپاتې  واکمنجود  ړر د و

چې  ويووره به   ،راولو ېتر امر الند ېارادد  ډوی يخپل  ړرچې  وړاندې تر دې

 يمه راض ېپوه شو.هیڅ کله ه  په د ېځواک باند وياومعن يد  ړر په ماد

او  ئچې پدی وپوهیي ويووره به  ې،بلړئپه پټو سترګو ومننظر چې دوه  ئکیي

ک چې له اور څوکوم ډوی بدې. او  ي ړر نې پایلې لرکوم ډوی چې ئ قانع ش

 اوپه بشپړ شعور سره دا ويد تل لپاره باید ویښ او هونیار  ويې کسره لوب

. او  هر  ړر ستاسو یستاسو په مقدراتو واکمن د په مطلقه توګه ړر چې  ئومن

 .يلر ه ونډپه ټاکلو کې ځانګړې  برخلیک د

او  ېنو په طبیعي کړ  مو په س  ډویالرنونه   ړرد    چې دې عقیده ولرئپه 

همدا  ړر مو په س   ېرېاو برعړس که چ سمه توګه خپل برخلیک ټاکلی شئ

ډوی ونه کاروئ نو تل بل له بدمرویو، ناخوالو او ستونزو سره الس او ګرایوان 

 .واوسئ

ې د چې  ړر ی هکومه اویز .ثابت شوی نه بدلیدونړو دالیلو سرهدوه حقیقت په 

 .يد وخت په تېریدو سره څرګندیي يلر ېباند جریان وياو معن ينړۍ په ماد

برخه  پدېخو   يلرسره یوډوی نظر نه مسایلو کې  په ډېریچې  يوګړټوی هغه 

 .يتوګه سره یو ډوی نظر لر ېکې په ځانګړ
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ینه وګړو ه   بد بتر ټولو  ويترالسه ش چې له دوه تجربو څخه ېهغه پایل

د متفړرانو نظریات ال ازمایښتونه  ي نبرخه کې  ېاو په دورباندې باور کړی 

 .ويځواکمن ش ېپس

یا په ووره  ړر  ېشو چ پوهنتون استاد پدې بریالیرسن د بای پرو یسور انډ

 .توګه ووایو د  ړر اویزه یې وزن کړي

او په منځنۍ  کې کینوو، یې په یوه ترازوزده کوونړی دا ډوی ترسره شوه: تجربه 

یې څخه  ېزده کونړ له  د هغه د بدن د ثقل مرکز برابر کړ اوبرخه کې یې ورته 

لړه څنګه  .يډوی حل کړ ېمسایل  په ذهن ېریاضیړ ېځین ېوونتنه وکړه چ

له امله وینه د مغزو په لور حرکت کوي نو  ېد  شارد اویز ېچې په مغز باند

 .يمخ په پورته ځ پدې سره ترازو 

مخ په پورته ، نو د ترازو حرکت ه  يزیاتیي عالیت  يهر څومره چې  ړر ېنیا

څخه یې ي له زده کوونړته دوام ورکړ  .پرو یسور خپلې تجربېېزیاتوالی موم

چې کړئ حرکات انځور  يووونتل  چې په خپل ذهن کې ځینې داسې سپورټ

ترسره کړ. نو  دا کار ې. کله چې زده کوونړويګواکې په پښو سره یې سرته رس

وینې د پښو په لور حرکت وکړ چې له دې حرکت سره ترازو ه  په الندې لور 

چې کړې  کې ه  ترسره  وحرکت وکړ. دا ډوی تجربې په څو نورو زده کوونړ

 .يپایلې سره ورته والی لر

د ثابتولو لپاره یې د یولسو ځوانانو د ځواک  ې ړر د اویزد ېدپه عضالتو بان

پونډه اود کیڼ  ۱۱۱ځواک  مټ ېمه کړه،  په متوسط ډوی د نمالویې اندازه 

 مټ ېپه ن پونډ ه وه. یوه اونۍ یوازې ۸۹ډوی ځواک اندازه په متوسط  الس د 

د  مټود دواړو وروسته اونۍ  ويتمرینونه ترسره کړه، له ی ېړیستجمنایو شمیر 
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او د کیڼ پونډه  ۶ځواک مټ په  ېلیدی چې د نې و مالومه کړه  اوځواک اندازه 

 ېمټ باندیڼ حای کې چې په ک ور زیاد شوي په داسېپونډه ۷ېبازو ځواک باند

چې نه  ييېڅرکندځایه څخه  ه دې. لويترسره ش هیڅ ډوی تمرین ندی

وینه  .شي تر اویزې الندې ځواکمن کیدای عضالت ه  د مغز ېسپورټ کوونړ

د  ېنه اخلحرکاتو څخه چې له مغز څخه سرچی هغوله  ېځواک یوازاو عصبي 

 :يرسن وایچې پرو یسور انډامله  ې. له همديکیي ېبدن مختلفو برخو ته متوج

چې  ړر د بدن په ش  دا ثابته کړم  ید کاسۍ په وسیله کوال زه د زنګون))

د ژیک په نامه یو ډوی چې  يپوهیي ټوی په دې :يواکمن د ټولوحرکاتو باندې

 د  زه دوه ډوی نڅا کله چې . ياوولو سره ترسره کیيد ت کاسېد نڅاد زنګون

ه دې چې په دوه حالت کې کوم سره لډوی ترسره  يخیال کې په  ځایپه خوب 

ډوی حرکت  څ ېڅ ډوی پښو ته ټړان نه ورکوم او په عضالتو کې مې هېپه ه مې

 يحالت کې داثابتیي په دې .عضالت پورته ځي ېد کاس د زنګون ،يیيکنه لیدی 

دوه تجربه .ويته متوجې ش ېوینه د زنګون کاسد ځواک له امله چې  چې د  ړر

قدرت ترالسه عضالت له مغز څخه چې د رنتنې نڅا پر وخت مې  ويثابت دا

ډیر  نړی ديراع کوووسایلو اخت ېړیستجمناساندو چې په خپل نوم د ( ويک

نه  ېالند ېبدن د  ړر تراویز ېرېچې که چ ېخپلو زده کوونړو ته ویلیې پخوا 

تمرین چې له سال   ړرسره تر  ړئ، خو چې تر ټولو کوچنینو لي تمرین وکوی

 ېک یو شمیر روزونړیمناستج.اوس د ېاوځواک وربښ ېبدن ته خون شيسره 

 .يبل ډوی په ډیره ګرانه په خپلو زده کوونړو پلور همدوه دستورالعمل په یوه

لوبو ثمره چې د  ړر او هوش  يسپورټ چې د هغو دا ثابته کړه،رسن پرو یسورانډ

 .ډیره دي ېجمناستیک له الشعوره حرکاتو څخه څو ځلد  شيپه مرسته ترسره 
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ې په الشعوره ی  الرې تګ يعادد لړه څنګه چې  يکار لر يچې  ړر هغه وګړي

مغزو کې ټوله چې په یې هغه وینه  يوړتیا نه لر د دېاو يتوګه ترسره کیي

 يره ګټه نه لرې دومېقدم وهل امله  ې، نوله دحرکت کويي د پښو په لور ويش

 يلپاره ترسره کیي حای کې چې هغه ژر ژرالره تلل چې د مالومې موخې ېپداس

 .يکیي ېوښتل ېاو عضالت ال پس ويک ېوینه پښو ته متوج

په لونې  یې الستجربه ترسره کړه: ېس په واشنګټن کې الندپرو یسور ګیټ

ځواک  ي ړرا یې په ټوی . بیله اوبو څخه ډک کړیې  کې دننه کړ او هغه لونی

څخه اوبه  ېنلوله ځنډه پرته نو  ،ويالس ته پام ورواړ  خپل چې سره ووونتل

 اندې.د هغو  اوبو اندازه چې بويش ۍتو ېله شاوخوا الند يپورته راولې اود لون

یې  وروسته چې د  ړر کولو څخه  وي له هغه اندازې سره برابريد وینو توي 

په  ېپّه لومړنۍ تجربه بلړ ېیواز نه ی وګړيخو ډیر. پام الس ته اړولی وو

ه دا ،ځړ يچې کومې پایلې ته ورسیي ونه موندهامړان  تجربه ه  ددې ېسلم

 واکمن ده ېکچې  ړر په وجود باند ېده چې تر کوم تړلي ېپور موضوع دې

ود ټپ روغ شو خ خته شوی ووا نارووۍد ټپ په  يیو نفر د معد ېڅو کاله وړاند

 .وش ېخالص پات ېسر یې هماوس

پایلې ته ورسیدی چې  وروسته دېوه خالص ټپ له معاینه کولو د د څیړونړو

هغه .وړو لپاره  ګټور ده ېرټولو جسماناو نو جهاز  ېهاضمد  تلوسهه زورور

سلولونه یې ي تولیدونړ ېد عصار ې،د معدې درلودېتلګراف چې بد خبر 

 .شي ېاتخواړه په معده کې پ ويچې هض  شکړی او د دې المل شوی  يکمزور

کې چې په سپیانو  ستر پوه له هغو تجربو څخه د روسې پرو یسور ایوان پاولف

د  ېنظریاتو په خالف د معد ېد پخوان چې پایلې رسیدلی ، دېيره کړیې ترس
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 ېخون د خپلې ي.سپه لرين اوتړ ېننوتلو پور ته د خوړومعدې  ترشح ېعصار

تر دې وړاندې چې  ،پارهل ېوون ېلړه د خام ،بو کېخوړو ته د انتظار په شی

په .يپه معده کې تولیدیي ې ی عصارې ويیوشمیر ن ،شيخواړه ورته ورکړای 

خوند د عصارې د ترشح سرچینه نده  ېخوړلو هغه اصل ړو دادوه وخت کې د خو

 ې، په دويتولید ش ،ترشحوه د له کبله اړو ته د په تمه کیدوخو مدې، هويش

 ېبلړ ،ويک ډوی کار نړټیټوماا او يماد یوازې په يوړ ېچې حیات يډوی ثابتیي

 ې،د خوړو د هض  په برخه کې له جسمانيهغه په  عالیت کې ونډه لرد ر ه   ړ

 . دي ېې ه  ځانګړی ارزنت لرونړبرخ ېروان  عواملو څخه په تیریدو

 ويلوسې  په بدن کې یوشمیر کیمیات  چې کړيپرو یسور ګیټس تجربو داثابته  

 :ېلیړ ېور داس. پرو یسويواد تولیدم

)لوله( په منځ کې تر  ېنجمدم ويد ی کې د تنفس نارووۍ  ۱۹۷۸په کای ))

تونل  يد یوه منځ خال سره له دې متراک  شوی نفس مې ونیوله. معاینې الندې

 له ځانه  توګه دوه جوړنت دې په ،کړ ځایسره یوپسین دوردو یودورر  کې له 

چې ناروغ  له دې وروسته  وده خو ښن پری  ويچې د لیدلو وړ  رسوب  هیڅ ډوی 

 ولیدی شو(( په دې رنګه رسوبتونل کې یو ډوی تیز  ې،په منځ خالشو وسهپه و

. دوه يدکړی تولید مواد کیمیاويډوی په بدن کې یو  ېبته شوه چې ووسډوی ثا

 وسهکې ه  و هغویکړ په  ترزیق یېانسان او حیوان ته  راواخیستیې رسوب 

چې ستونزمن ی مختلفو تجربو په ترڅ کې ولیدی شو د.هرانړاره شو تلوسهاو

ایره رنګ رسوب او مرګ خبر اوریدی یو ډوی د رنځ د بیلګې په توګه د اوالد 

زما تجربو  یا ويلړه پښیمانې خاورین رنګ  رسوب تولیدتلوسه  کمزوري

چې د  ويمواد تولید کیماوي تلوسه یو ډوی  او رنځیدونړې هزورور ېنودلې چ

دوه مواد د بدن په ټولو   وي ګوانونړياو کله ،کله  اره زیان اړونړيوړولپ ېحیات
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، اتاتو څخههیج ويترالسه ش .له خونې او خوند اخستلونه ديبرخو کې خوریي

د  چې همدوه مواد د سلولونو ويوروسته په بدن کې خپر او یو ډوی مواد تولید 

 هغه ماديه  د دوو رسوبونو رنګ د  که څه.يځواک د تحریک سرچینه ګرځ

ي، خو هغه رسوب چې  د څخه چې د جوړنت لپاره مصرف شوی توپیر لر

له امله په مختلف  تلوسېد  یوله جورنت څخه ترالسه ش مشخصې مادي

 .يراځته رنګونو سره منځ 

چې  کړينو استاد او استراتفورد ثابته ب د شیګاګو د پوهنتوویپرو یسور جک ل

د بدن په وړو  الندې ېد دوه جریان تر اویزده او ر ه څېښنا دجریان پّې ړر د بر

 .يڅخه مثبت ته لیيدو ياوله منف يکې ژوندۍ ماده له مثبت څخه منف

چې له ارواح څخه چې  ړر یې د هغه تلګراف سره  او د همدوه اصل له مخې

 .یتشبیه کړ يرارسیي
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 نارووۍ ړر ه  د رووتیا سرچینه ده او ه  د 

 يالمل ګرځ 

 مو خو له جسد څخه ګټه نشته  ويک ېده چې ژوند اروا

 ۶،۶۶انجیل یوحنا ،

د انسان هره اراده او  ړر د مغز زیينده ده .له مغز څخه د بدن وړو ته لیيدوی 

چې له مغز څخه د   ړر هغه.هريپه بڼه راڅرګندیي کې د کار ياو په پا يکیي

 . ويید بدن له وړو سره همغي ييېدوی کبدن وړو ته لیي

،  خپله ې))یعن ويجوړنت کې راجوړ يپه خپل ماد ان خپل ژوندډوی انس ېپد نو

چې پرنتې د انسان  ويوخت کې  ې((. په همد ويراجوړحالت بیان  خپل د

 ((ېسوئد نبور.))ېاود هغه برخلیک ټاک يجوړنت ته ګور ېبدن

 ي ن ېڅ کومېځواک د ثابتولو لپاره ه ود  ړر نفوذکول ېرووتیا باند په نارووۍ او

په وړاندی دوام  د سترګو هر ورځ زموږ ېچ ېپیښ ېکوم ،یا نشتهاړتته ي تجرب

بیلګو څخه چې علماوو  له هغو سلګونو. ويثابت دوه مسله په نه توګه  ،يلر

وژونړو ا ړارو له د  يوګړ شمیر یو د په پام کې نیسو: ې، څو بیلګکړي ېراټول

ماوه به چې ه ه  نه کیيي  ړر داسې  خوچې  ويش يسره  داسی روږد اویزو

نارووۍ له امله مړ شو، د زړه  چې پالنیوایو .وياومرګ سرچینه  نارووۍزموږ د 

 ړر یې د  ېناڅاپیو  ېتلوسه ر یانشو چې  ېڅه؟.... په ساده ډوی ویل ېنیا

 کیښود. ته یې ورته د پاي ټړي ژوند   او ولړزاوه   یزمژوندانه میړان

Downloaded from: ketabton.com



      
 

دوه  ړر  ېنیا ،ه کړاخت ېباند لج  دلو  ړر ر د زړه درزهار پهد ویری ېنر یا هویر

 .چې رګونه یې ورسره پرې شوی هدومره زورور کړ  ردرزها زړهیې 

 ،ې)هجوم( المل ګرځیا ېه  د وینی د حمل ېخوشحال ېناڅاپچې  يامړان لر

 .شيرګونه پرې  ېپه دې سره د بدن کوچن شيکیدای 

یې له امله تونزمن رنځ وه د س کړيد السه وریې چې خپله ماینه  ییوه سړ

باید ژر روغ شوی  ېدی نارووۍ په دې ډوی وه چویچې ناروغ ش  ړر کاوو ېداس

 ونه توانید چېاو  وو یوش کبله کمزوريله اویزې  د تلوسېناروغ د  خووای، 

چې  ويلیدی ش ه  يوګړ ېچې داس تر دې کې ومړ. يپه پااو  کړيمقاومت و

ه څو کال .يدویه امله مړه شد رنځ ل ېوالېرید ل ېپرته له کومې نارووۍ یواز

اخستی  یې  حای کې چې اور ېقطار په داس ېیوه ورځ د لندن بریښنای ېوړاند

 ويیپه همدا شیبه  ته ننوت. ځایتم ه ځای څخه وتلېله پورت ېورلمباو د ا وو

و سره په لید ې، ناڅاپه د پیښشيځوانې میرمنې چې وونتل یې قطار ته پورته 

او د  معاینه کړه، بریښنا نه وه نیوليیې ، میرمنه وهپه ځمړه پریوته او مړه ش

خو  ،درلوده ه  نهیې نارووۍهیڅ ډوی  .ېزیان نه وو لیدل ې ی یبدن هیڅ وړ

چې یو رګ  وه  کړيزه ژوره اوی ېداس وموړې میرمنېن  په  یوازې د اورليیدنې

 نن بهو ن لرلی یې ارام اومنظ   ړر يرېکه چ. هوا وکړه یې یې شلیدلی وو. او اروا

 وتلی وو. هله دوه ناروین څخه روو

الس دسته په مخ ولګیده یې پروخت  ه انجلۍ د ګلف د لوبېپیغلیوه نړلې او 

وروسته له څو اونیو یې ټپ نه شو خو د ټپ  ورمات کړ. ېی ېاود زنې هډوک

دوه ځای د انجلۍ نړال زیانمنه کړه. دوه ناوړه دټپ  .هپه زنه پاتې شویې اویزه 

 یې تیښته کوله.ورخراب کړه چې له خلړو څخه  ېپور عصاب تر دې ړر یې ا
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 ګواګې چې ې کاووې ړر  ېداس .یل کړېپکوی ژوند یې  کې  ځای  ېرېل وياوپه ی

مینه او  یې ره یې له ژوند سرهر ساو له همدې  ړ ويورڅخه کرکه ک ټوله نړۍ

 انو د هغېډاکټر .شوه يکې نارووه او بستر يپه پاواک له السه ورکړ، ځ ېجسم

 ېالپس ارووۍن  خو د هغې .ونه موندله وړو کې کومه ستنومزه وېاوبهرن يپه داخل

هماوه  ړرونو هغه  ېنیا ،یې نارووۍ د درمنلې وړ نه وه کې يزیاتیده او په پا

یې د  يپه پا راکموه اوځواک  ېجسمان ورځ تر بلې د هغې ېی ېنارامه کړه او تب

ټولو ستره  د مادیاتو د برالسې ترېاتو باندپر معنوی.دوه یدوګرځسبب  ېمړین

نقص ته په  هغه  رېڅې ېانجلۍ د خپل یغلېپ بی وزليهغې  يبیلګه ده. که چیر

 ځانوه چې خپل  ويش ېالبری نه وای ورکړی، خامخا به ځایخپل مغز کې 

 .يوژوور

د څو ورځو اویا ساعتونو  په  رنځ او ویرې ،ښنېېچې اند ويپه کراتو لیدی ش

دوه موضوع ډیری  د .تاریخيسپین کړې د یوه انسان ټوی ویښتان ک موده

 :يله ځانه سره لر ېبیلګ

د انګلستان پادشاه  ړه ماری انتونت ، د  رانسې ملېئوی  لود پاچاد باویر 

ډوی برخلیک  بالخره دوک دو برونشیک او داسې نور ه   له دې اوشاری  یلومړ

 .يد ويسره مخ ش

زورور هیجان په  .له دا ډوی پیښو  سره مخ شو شي یزموږ په وخت کې ه  کیدا

(او د  وياحتمای سره )ګوګرد تولید وياو په ق ويمواد تولید کیمیاويبدن کې 

عمر توګه د ي. دوه جوړنت په معمولويبدلون ورکته  رنګ ېویښتانو د عصار

 ې ډیر ژر عملې یخو یوه زورور هیجان له امله کیدا  يله زیاتیدو سره منځ ته راځ

 کړيو
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 ی. چې په لومړ ويچې ویښتانو ته زیان رس يډیر عوامل شتون لر ې :ېراجرز وا

 .يلر ځای،اندیښنه او ثابت  ړر  وسعسره کې هوس، و

 ياو کوم ټپ ه  نه لر ويروغ چې حای کې  ېپه داس ويلیدی ش يوګړ یډیر

د طب زده کړیاالنو یوه ،  ويش مړه ېې ژور ټپ اخستی ړر سره  ېپد ېیواز

ته وویل چې له بدن څخه د هغه زیاته وینه  يپه شوخۍ سره خپل یوه ملګر ورځ

ې کاوه زهر یې ېچې  ړر  ییوه سړمړ شو . زده کړیای له همدی ویرې  ېاخست

 ېد مسمومیت یو شمیر عوارض په ځان کې محسوسوی لړه د معد  ،يد ېخوړل

بته کړه زهر یې چې یو شمیر دالیلو دا ثا ېبالخره وروسته لد  ،نور ېزخ  او داس

 خوړلې او بیا ارامه شو . ېند

یا لړه ویره او هڅه ، له امله ېا ړارو د اویز چې د زورو ويبیا لیدی ش يله بل لور

 . ويش ېرید انسان له وجود څخه ل نارووۍ ډیره خونې،

 جوړولود پرسئوس د مجسمه له  ېمجسمه جوړونړ ويایټال ېونوتو چلینبن

ایښودی کوزه کې  یځانګړ ويیپه  کې  موزی  وروسته چې اوس په  لورانس

 په کړياو ارام و شير ته الړ ته اړ شو چې کو ناڅاپه تبې ونیو، او دې ويش

 ناڅاپه یو زده کوونړی یوان وو، داسې حای کې د مالریا له تبې سره الس اوګر

وه کړینوونړیه! کومه مجسمه مو چې جوړه  او ویې ویل: بیړه کور ته راورسید په

نشو کړای چې له کوزې یې راوباس . هنرمند په  ېوم ويوزه کې خرابه شپه ک

مجسمه لیدی چې یې و روان شو بیړه سره جامې واووستې او د کارګاه په لور

په کوزه کې یې اور او  راوړئ یامر وکړ چې وچ لرګنو هرو مرو یې  ويخرابه ش

اثر له خرابېدو نه وتوانید چې خپل کار وکړ ترڅو چې یې لي وخت لپاره د  بل کړ،

د میز پر سر د سالد  کې مې ځای)په هغه  ويک ېداسکیسه  هنور هغه يوژوور
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هغه مې راواخیست او په ډیرې اشتها سره مې پړې  تر سترګو شو یو لونی

وه ه او دډوډۍ وخوړ یله کارګرانو سره یوځا ې.مانام مموجود خواړه وخوړی 

ې ، ځان موالړمته  ځای.د خوب  ساعته وروسته نیمه شپه وه چې کور ته راول

نه ی  ډیر  یلړه هیڅ چې ناروغ شو ې، خوښ او روغ محسوساوه داسډیر ارامه

 ړر کې وی په ډ ېپه داسیې ځواک  ېد ژوورن ې( د مجسم.وکړ ېارامه خوب م

 يهغه خپله ه  د مجسمه جوړونړ ېبلړ ې نارووۍچې ) نه یواز وو، ويخپور ش

مندان  په ا ریقا یو تن قو ي مولو د شماليلوم راویستې وهله بدن څخه بهر 

او لښړر  له مرګ سره الس او ګریوان وو کېپه بستر ه  اخته وو ارووۍن  ېسخت

خبر ترالسه  یې وخت کې ې. چې پدوله ارودو سره په جګړه کې و یې د پرتغای 

د  ،ينښې لیدی کیي ېکې د مات یاو په هغو يشو يیې کمزور يرچې سرتې کړ

د  جګړې ډګر ته یې ځان ورساوو راپاڅیده او د ناڅاپهاوریدو سره  دوه خبر په

 .خپله کړهیې ده او بریا ېسرتېرو په سر کې ودر

 اود ژوند څراغ مړ شو. شوی پلوه کمزوري ېجسمانله وروسته  له بریالیتوب  خو

 ما له : ويکیسه ک ېلیړلې وه، داس ېی ېبیوګرا هغه لیړوای چې د ډاکټر الیسی 

پیښې  ويی ېماته دداس ويچې ته یې شاهد  یله وکړه د هغو پیښو نههغه نه ه

چې  ېوروسه  لد .يثابت کړ ېپه جس  باند یکیسه وکړه چې د ارواح ووروال

جس   شي یچې ارواح کوال ې ړر وکړ داسی ځواب یې راکړ))تر دیې یوه شیبه 

 ېم کېبیړۍ ويی په :اوس به یو بیلګه درته ووای  .يله تابوت څخه رابهر کړ

اروغ شو چې د مرګ حالت ن ېداس یچلوونړ یوه ورځ بیړۍ ډیر اوږد سفر کاوو،

  ې.بدن یې له سر نه تر پښو پوره نه وای سر په مبالغېزه دوه خبره  ته  ورسید،

ی هغه ژوند شي یاو وړتیا کوال  وق العاده ځواکمن اساس ېاو یواز ي وو،ټپ
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تر منځ اختالف او چلوونړي  د سفروکوونړو ۍ. په دوه وخت کې د بیړيوسات

تر مړینې به  چلوونړی چې د بیړۍ ک نه درلودکې هیڅ ش ېپه د. ماپیدا شو

 ېوونتل چې هغه په عزت او د دند ېوم يش زیات ېدا اختالف الپس وروسته

 ۍ: بیړمې ووهلې ې مړشي، دهغه څنګ ته الړم او چیغېپه وخت ک دترسره کولو

په  ېهغه بدن چې د جناز هد يپاڅون کړ په بیړۍ کې ناستو  کسانو هچلونړی

پاسنۍ برخې ته یوسئ او  ویې ویل ))ما د بیړۍ ه ټړان وخوړ اوو وير شڅې

او تورن کسان یې ووږ ونیو شړایتونو ته  هغوید دا کارمو وکړ .  راووواړئ یهغو

یې وي پورته نشو اوله هماوې شیبې نه  ي. هیڅ کوم اعتراضې په سزا ورسویې

 شوه. ( ه  نّه نارووۍ

ې ېپه وخت  . د هغه د نارووۍوو ون پدرو د برازیل امپراتور په اروپا کې ناروغډ

ډوی وه  ېخبر موضوع پد راورسید د مخ وړلې یو خبر ورته لور د سلطنت چارې پر

لغوه  والميوپه برازیل کې ه  له ابڼه ونیو ېله منځه تلل ځانته رنتن چې دوالمۍ

نارووۍ څخه  او هغه یې له امله ټړان وخوړ خونۍ امپراتور اعصاب ددې .دشوه

 .وژووره

هیڅ یې نارووه چې په خپله اراده  میرمن او هغهاود نازک بدن  يیوه ډیره کمزور

بل هیڅ  واخليیې څخه چې په خونه کې نو او پرته د څوګامو یسرته نشو رسوال

دنې پر چې د اورلګی ده ایا هغه د کوم عامل له کبله ووکار یې له وسې پوره نه 

مان یې د اور له وخت په منډو سره له یو شمیر زینو نه نړته والړه او خپل ماشو

 ؟لمبو څخه وژووری

وینه کې یو شمیر  او په عضالتوهغې بدن اوشرایطو کې د  يمسلم  په ماد

خت کې پّه هیڅ و يکار وکړچې په معمول ېاو هغې داس تغیرات منځ ته راوله 
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هیره کړه او  خپله کمزوريیې د خطر په حالت کې  ېنیا. والینشو ترسره کوجه 

پّه  ړر کې شوه. اودوه  ړر دومره  ېد خپلو ګرانو ماشومانو د ژوورن ېیواز

د هغې بدن ته  ي یېاو د اړتیا وړ انرژشو ود یې برالسیچې پر وجځواکمن وو 

 ورکړه.

 .یيوپه هره ورځ له متعددو بیلګو سره مخ ک ېباندپه جس    ووره والي اروا د 

له  یې دو سره د پوهې ېدنبا يووروال په دوهچې بشر   دادی ځایخو د حیرانتیا 

د رادیو  ،يکوه لپاره اوس ه  پاملرنه ن ېستنیاخ ېګټورو پایلو څخه د ګټ

ځایونو  ېریاو د انسان وي ل يوچو څخه تیریي الړتریک څپې چې له سیندونو او

 اروا. د وپوه نه و ېو موږ پرخ ،دې شتون درلوېچې له اوله  ېده سره ل  ويته رس

ه  له هماوه لومړیو پړاونو څخه شتون درلود خو تر اوسه  ويځانګړتیا عالي

ته  ېخلړو هغ ېپور ېانداز ويتر ی کېاخرو کلونو ېپد ېاو یواز پوه نشوو ېپر

 ېپه درملنه کې لر نارووۍ یې اروا وم روی چې  ک  وکتن د څیړونړوپام واړوو، 

، وياو بیلګې ه  ذکر ش يهړله یوشمیرکتابونه لیړل شو ېده. پدکړیثابت 

ډاکتر ویلیام اوسلر د طب دنړۍ یو له سترو پوهانو څخه ده او د اووم )ادوارد ( 

 :ېلیړ ېلخوا د اکسفورد پوهنتون استاد وټاکل شو، په  دائره المعارف کې داس

 يپه کا  خو ی نونو په منځ کې مه  مقام اشغای کړطریقو د درملنې د ي))روح

د بنسټ سرچینه بلل  . د ایمان ځواک د اروا د ووره واليوياندازه نده پیژندی ش

په درملنه کې  ، د نارووۍوياو د هغه اعصاب ارام يجریان ازادو ېد وین ييېک

ي ډېره بې جرئتي ه  زموږ سال  بدن له ګواښ سره مخ کوي. مه  روی لوبو

یوه  يحای کې که چیر ېپه داس ياویره کو بې ېتر ټولو ووره دواګان يناهیل

 د ګټورو درملو په څېر ويجوړه ش ېتردانه چې ډوډۍ  کاچغه اوبه، یا هغه کوچنۍ
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اویزه به ناروغ  نوونړيیوه حیرا شي یورکړا ېالند يتر سیور ېد ایمان او عقید

په نسخواو درملو  چې د ډاکټر ید بریالیتوب بنسټ داد .په طب کېته وروبښې

 ((  يباور ولر

 لیړې: ېاکتر جلیف د کلمبیا پوهنتون استاد په هماوه دائراه المعارف کې داسډ

اوپه عین حای کې تر  تر ټولو پخوانی ېکې هیڅ شک نشته چې د درملن ېپه د))

ه یو ېده چې یوازه ، هغه الره ندرملنهپه ایمان سره . بلل کیييعامل  ويټولو ن

 ي، مذهبي)ج( و یه خدا. که ایمان پتړاو ولري ېمذهب پورکلیسا یا یو 

 نوپاڅونو يدا هر څه له یو ډوی مغز يمقدساتو او که په طبیب یا په خپل نفس و

وړو په کار جوړونه کې ګټور واقع  حیاتي چې د بدن د يد تړلي ګې سرهله څان

پښه  ي یا زماپه خوځښت راول، وریکوال يه  د ایمان ځواک نشکه څه . يکیي

 يډوی روغ کړ  يیو  لج شوی په ناڅاپ یا يکړ ی، یا مړی ژوندينه کړ

وورو  بڼې  د درملنې د  ن یو له ارزنتمنواو ېا په ژبۍ وینامختلفیخوتلقین 

 ېاو نور دهمد وونړيهیپنوتیزم ک ،ران ووساح سترګې پټوونړيمرستو څخه ده .

خوش باورۍته تمایل  ن ارواانساد  په خپلو چاور کې کار اخليتلقین له الرې 

کې په طب  يمتعقید کیي ېاو په هڅه کې ده ژر ورباند يه چې کود څه هیل يلر

 يچې ه  د نیړې موخې لپاره اود بد ییو له هغو  اصولوڅخه دد وینا اصوی 

اکترجلیف په خپلې ې ډشو ووایو چ یکوال  (( .يکټه اخستل کیي ېموخې لپاره تر

دا ځړه هغه خپله ه   کړيمصرف  ي وق العاده محا ظه کار دوې لیړنې کې

په نّه کیدو ه  کې ستره  يهډوک يچې ناروغ  ړر د مات شو يیا تصدیقو يمن

 .يزه لراوې
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که طییب د )):ېویلې د ېسر جمس سیمسون داس اهرڅه نه ډیر پخو ېله د

،مسلم  د خپل  ن یو له ډیرو اړینو  شيېپّه بدن کې بی خبره پات نهېزارواح اوې

 (.( وير شمنابعو څخه پرته له ګټې اخستنې تې

 :ويدوه څلوریزه کې موږ ته د رووتیا اوسالمتیا  لسفه بیان چرچل په خپلي

 وایې ېود يخلک پریيده  هر څه چې وواړ

 زموږ ځان ناروغ ونه شمیرئ خو د رووتیا تر ټولو ووره الره داده چې هیڅ کله

 رامنځته کېيي. له امله ړونړو او زموږ د څې د کمزورو خلړو نارووۍیوشمیر 
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 دهنمنه وموږ تر ټولو ستره دویره ز

 يموږ له هغو  رصتونو او ازموینو چې الس ته مو راوړ .يزموږ شړونه خیانتړاره د

 واخلو ېشو ګټه تر یچې کوال يمو محرومواو له هغه نعمتونو څخه  يسات ېریل

د نیړۍ اصوی ویره د ژوند ، يتر ټولو وژونړی ځواک چې ژوند له منځه وړ

ي، د نارووۍ المل حس ته ماته ورکواو د پرمختګ  کار کولو د يکو يکمزور

ویره یو نه  او په کارونو کې د بریالیتوب مخه نیسې. ي لجو نیړمروۍ ،ګرځي

ارواپوهنې پوهان په د .اوس یو ځانګړی عیب ده ېیعن جبرانیدونړی عیب دی

 ي.  ستونزمنواو د خوړو هض يچې ویره وینه ضایع کو ينه توګه پوه شو

ي او د بریالیتوب ټوی عناصر کمو ېبدن  عالیت اوحرکات الپسویره د مغز او

ی او د زوړتوب یو ویرونړی ملګری دنیړمروۍ  .د وینې دنمن د ځوانۍوژني

له هغې  یکوال شينه ي او خون يله هغه څخه تیښته کو لیاوتازه وا خونۍ

 .يژوند وکړ ځایسره یو

تر ټولو زیان ویره  د بشر د ډیرو ناروویو په منځ کې  :ډاکتر هلړمب وایې

خفیف .یو  شمیرډیر  زیات دد ویرې ډولونه او درج .زیاته ده متفاوته او ، اړونړې

په  يش یه چې کیداغې پیښې څخترینه درجه یې داده چې انسان له ه

 څخه ستونزمنه  ویره ې. له ديله اندیښنې سره مخ ش يکې پیښه ش ېراتلونړ

په ټولو  رېوید  .خويکیي ځایسره یوچې په چیغو او  ریاد وهلو  يه  شتون لر

اخته  ېپه  لج باندسلولونه بواعصاد ي چې ډولونو کې یوه ډوی اویزه شتون لر

 .يچمتو کو،ډوی ناروویو لپاره دن د ډوی، اویزه بي او دوهکو
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د هوا په څېر ده چې مغز او  )):ویره د کاربنیک لرونړو ګازو هوراس  لچر وایي

 .((مرګ المل ه  ګرځي کله د،ي او کلهمسمومو اروا

 يچې ویره نومیي ېڅخه د دوه زخ الند سره موږ دپیدا کیدو له ورځي ېله د

 يچې له پالن يیوه ماشوم ته ویل کیيپه کای کې له سل ځلو زیات  ژوند کوو.

منځ  نارووۍت یا یدوه خواړه مسموم ،اؤسه ېریڅیز څخه ل ياوله پالنڅیزڅخه 

کار  که پالنی ،ئمړ کیي ئدوه کار وکړ ېرچې ،کهدوه ځناور تا چیچې ،يراوړ ته

امله موږ ډیرې ځواکمنې او باهونه  ېله همدراځي  ېوکه پالنۍ بال درباند ېد

له ځړه .يڅخه ه  ویریي ېضرره حشر ېب ويچې له ی نارینه لیدلي نځې او

 .ی نیولیپه مغزو کې ځا کیدی وانونړيګ  څخه د دوې حشرې ماشومتوب 

کوی تر  یپرځا یان په خیای کې د ویرې ستر بار ځااو حساس ځو ينو یو د

هر څه  دوه هیوال)د .شو یرسوال تر ظل  چې د هغه ځوان په هړله سرتهټولو س

هر  راپیدا کیييکې ونه  په  کوچنۍ ر ده چېلومړنۍ شړل( د هغې کلمې  په څې

په ټوی ژوند کې د لمر هغه  ي اوسیوريژوریي ، يالپسې لویي يکای چې تیریي

یو  ې: )) د ماشوم لپاره د داسلیړوای وایې يریشیو ات ونړې برخه نیسې.ځلید

ستره تر ټولو ېمور شتون چې د عصبی ویرو په منځ کې الس اوپښې وه

ه وم په شاوخوا کې د ویرې اووحشت څخندې د خپل ماشدوه ډوی مې بدمروي

 د دوه ،يچې ورو،ورو الپسې ستراوخطرناکه کیي يډک چاپیریای منځ ته راوړ

پایلې تمه  ېد دبد چې هر کارنه يډوی  ړر په پایله کې ماشوم روږدی کیي

 .يوکړ
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پل او خ ياحتمای ورکو هر حرکت سره یې ماشوم ته د بدمروۍهغه مور چې په 

په دوه ژوند ورو،ورو  ی، د خپل ماشوم هغه نوويدوه نظر په نړاره توګه بیان

 .ويزهرو سره مسموم اویزناکو

د  يد یدروږ ېتوب څخه په دهلړان پیژن  چې له ماشومنجونې اوپه سلګونه ا

ویرونړې  يیې کړچې ترسره  يوواړ یاي.تر سره کو هغه کارپایله چې 

 ېوګړی تر ېاراد ياوپه پایله کې بې ځواکه بې کاره او د کمزور يکو وړاندوینه 

، د تر سره کولو ځواک او ندې چې د خپلو ماشومانو جرئت، هڅهه می، هغييېجوړ

په اصل کې ځانته ستره ذمه  ويپټ ېپردې الند يان باور د ویرې تر تورپه ځ

 .((يکو ېمتوج يوار

د ماشومانو ارواپوهنه  ې))شل کاله م یېوا ېداس  ریانيطبیب لینو  ويیو ایټال

پوه شوم چې اتیا  ېحقیقت باند کړه چې په پای کې دوه خواشینونړي مطالعه

 ، که په وخت سره د جرئت اويمخ داو شرم سره  ېسلنه ماشومان چې له ویر

 .((وو ويله د وې بال څخه به ژووری ش زړورتیا درس اخستې وای

چې د  يشتون لرتوګه نیاګانې او روزونړي  ییوشمیرمیندې اوپه ځانګر ېیان

 ېد د يبسنه نړو ېباند ګوانونو يپه احتمال ېیرولو کې یوازماشومانو په و

ی ته د هغو ياو اطاعت کولو ته اړ کړ يویرووماشومان لپاره چې سروړونړي 

چې یو شمیر یې  ې.ترديیادونه کو او عجیب اووریبو شیانو ډوی ډوی خیالي

)) که اوس ویده  ي، ورته وایئلپاره چې ماشومان په زور ویده کو ېدد هغوی

؛((تاسو  ړر وکړئ که دوه ویره د یوه مشر په مغز يلیوه راځې او تا خور وينش

 کاش ؟شي ړر سره ویده  چې په ارام شيی به وکوالونسې، نو و ځایکې 

ه  کې چې په تیاره  يون ېپر ځای خپل ماشومانو ته داس ېمیندې اوپلرونه دد
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او کومه  یي کې دیلړه څنړه چې په روننا ن دیژوند په هماوه ډوی راو

 ېوسیله د ماشومانو ویره له تیار ې. ترڅو په ديپیښه نه رامنځ ته کیي یځانګړ

 .شيمنځه الړه څخه له 

ته د  کولو هغوه څوچند ېپه خپلو ماشومانو کې د ویریو شمیربرعړس  خو  

.دوه ګناه چې خلک ويزیات ينوروکیسو په ویلو سره الپس ې،لیوانو اوداسپیریانو

کې دا  يشاعر په خپلې څلوریز ترسره کوي ېد خپلو ماشومانو په وړاندیې 

 : ويبیان

 يپه منځ کې سات او وحشت څوک چې ماشومان د ویرې

 ياو نغمې ورته مړې کو ويک ېرېلیې له لوبو 

 يتیروتنه یې کړ ېنه یواز

 یه  ترسره کړیې بلړې یو ډوی جنایت 

په الر کې یې قربانۍ څومره لو ماشومانو لپاره څومره هڅې کوي د خپ ېندمی

 يش ېریدې چې زوی یالور یې د څو شیبو لپاره له سترګو لیو شمیر مین ويورک

،یا ته د سیل کولو ېکله یې چې ماشومان د سیند واړي ارام له السه ورکوخپل 

ډوی  ،ې ډویې ېتر راتلو پور يالمبو وهلو یا د  وټبای لوبې کولو لپاره الړ ش

یا به یې پښه  يو یشو ، چې ایا ماشوم به یې تر اوسه ډوب ړرونه ورته راځي

ونه به یې سترګو ته ډوی  ړرېاو په همد يو يمخ ټپې شو یا به يو ويماته ش

پیښو او ستونزو  ېچې له د ېده : سره لله دوو مېندو به وپونتو يو دریدلي

ونو څخه چې پرته له . تاسو د دوه ډوی اضطرابويڅخه یو ه  نده پیښ ش

ځایه اندیښنې او  ې؛دوه بوياضطراب څخه بله کومه ګټه ک دوامداره روحي

.او له ټولو يګونځې لویي ېبانداو په مخ  يزړو ېخته مخړورخطایانۍ نځې له و
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مورنۍ مینې یوه نښه  دوه اندیښنې خپله دنده او د ېبده دا ده چې دوه ډوی مېند

 بولي.

او وحشت په  ېه  شته چې خپل اوالدونه دویر ېمېند ېچې داس ېتر د

 ،يموضوعات رامنځ ته کو يلپاره نو د ویرولواوهر ورځ یې  يچاپیریای کې روز

 او ېچې نړۍ به دویر ه وهحیرانتیا وړ خبره نبه هیڅ د التو کې حا ېپه داس

، ئاو د خلړو ډلې وګور ټولنې منځ ته ځي ،کله چې دوحشت توره پرده ونیسي

که له دوو ، ي، نیړمروه او په تفریح مصروف دچې خوښ ييېته مو پام ک ېد

، ډوی ویرو و چې ډویوبه ګور یسوون ېاوترڅیړنې الند ډلو څخه یو بهر راوباسي

 .يپه زړه کې ریښې کړ ېی

سترو بدمرویو او او نورو  څخهله مرګ  ه ویرهڅخ له بې وزلياونارووۍ، له پیښې

رې نو باطن چې  په ظاهر یې د خونۍ څېتباهیو څخه ویره ....... دوه د هغو کسا

 .يلر

 .ید ار له امله خپل ژوند په زهرو لړلیپه میلونونو انسانانو د دوه ډوی ویرو د  ش

له بی وزلۍ او د څه به کې  چې په راتلونړي ېویر ېنه او نارینه له دنځی یډیر

، کورنۍ یې له هغه ووره يځان ستونزمن نیس په ژوند نشينه لرلو سره مخ 

چې په  ېویر ېاود بیلګې په توګه له دي تفریحاتو څخه لړه ګرځیدنه محرومو

، د يپورته الړشیې  ، اویا د ژوند مصارف شيعواید ک   يکې به یې کلن يراتلونړ

 ي.دوه ډوی  ړر کو ی وګړي، ډېرويک کې سپما خوړو اوژوند په مصار و

په ،ويعواید ک   ،شي، ماشومان نارووان شيکړکیچ رامنځ ته  شي ی))کیدا

لت کې باید احتیاط څخه کار ، په هر حاپالني کار کې له ناکامۍ سره مخ شو

 .((واخلو
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 نۍځوا  د ځوانانویې اده چې کلونه پایله د ددوې خواشینوونړي وروسته والي 

.د بیلګې په توګه د یوه ماشوم سره مخ کوي ه  له ګواښ ي اوراتلونړیتباه کو

د هغه عمر به ډیر  ،وځنډوی شي ېرېکه چ رارسیدلیته د تلووخت  ينځونو

 .يتېرشیې د نوم لیړنې وخت یا به  شي

صبر وکړؤ اوهر  یدبا لي پیسې مصرف نړړؤ  يډیرسي کای باید  یېموراو پالر وا

نځینه  چې ډیریلي به صبر وکړؤ.(( لړه څنګه )) يشیبه دوه جمله تړرارو

مور اوپالر د پیسو د نه مصرف له امله په ژوند  ده   یاامله او ېاونارینه له همد

 .يد ويکې د بریالیتوب له چانسونو نه محروم ش

تصاد او کې شک نشته چې زموږ د بحث وړ موضوع هماوه معقوی اق ېپه  د

 د ېګوانونو باند ی په راتلوونړو احتمالي، کومه چې زیان اړونړی دا ندهسپم

تمایالت  ي همدوه  ړر هغه نړليش یځړه چې کیدا خپلو ا ړارو اشغالوی دي

، نور په انسان کې ووژنې ېمینه اوداس اوکتاب ویلو سر سیاحت ، رهنګ لړه له

د یو ماشین په منځ کې  رواا ړی،وړتیا او له نړلو هنرونوسره عالقه له منځه و

چې هیڅ یو عاقل انسان  يیو حالت ته یې ورسو ېاو داس ير ورکړاو شا يږد

)ج( دوې خونې  یپه میلویونونو انسانان چې خدا يیې زوملو ته چمتو نه و

ژوند څخه خوند واخلې  ېچې له د يامړانات لر ېته استولې اوټوی د د ۍنړ

ارو ویرو او چې ژوند له چیغو ن یپر ځا ېد د  ی دیڅومره د خواشینې ځا

 .ير کړبدمرویو په منځ کې تې

رنځ  ،چې د درد ګان نه ډک کتنې ،سیپن ویښتان  او د هغه چا د خپېګونځې څېر

په  .يد له منځه ځې څومره خواشینوونړي ېالند او احتمالې بدمرویو تر سیوري

یښتینو  حای کې چې یوه سلنه ه  دوه ګونځې سپین ویښتان د ر ېداس
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، يله منځه وړ ېڅېر ینړل ،ويهغه څه چې ویښتان سپین بدمرویو زیينده نده،

، یوشمیر ويد یوه ول په څېر وال کنیړمروۍ  انهاو د ژوند ېد ګامونو ځواک اخل

 ېده چې ال ند او هغه بدمروي يراول دی چې تراوسه نه دی هغه خنډونه

ې هغه یادونه وکړو چ ېید ددخواته پریيدو با ويموارد ی ېکه ځانګړ .رارسیدلي

یې   خیایچې  ېد هغو بدمرویو په وړاند یوشمیر بدمروۍ چې زموږ په لور راځي

 .يهیڅ ه  ند يموږ ته رنځ راکو

ه او دځواک د لمنځه تلو المل انسان د ژونداند  ښو ته په تمه کیدی ، ېتل ناوړه پ

له  ېزوېد ا یرېو  ځواک چې د هماوه دماوي او جسماني ېرېه چ ،کګرځي

په بی ځایه خیالونو تیرو د مثبتو کارونو لپاره وکاروو څه پایلې به له هغه یې امله 

 ينتمن ساعتونه مو د احتمالچې څومره ارز يراوړ په یاد مو ؛شيڅخه ترالسه 

 .کړیويمصرف  لپاره په  ړر کولو  ېګوانونو  سره د مبارز

ژوند به مو ال  څخه وباسئ مرویو ویره له خپل خیاید احتمالې بد شيکه وکوالی 

 ېپرد يتر تور ېد ویر یکوال يځړه هیڅ څوک نش .يش یاونو نړلی ېپس

ددوه معنوی سرطان ریښه چې  ېاوهیڅ څوک تر د  ينیړمروه ژوند ولر ېالند

په خپلو کارونو کې د بریالتوب هیله  یکوال نشينړړی  ېریڅخه  ل خپل ارواله 

 .يوکړ

او په خپل   يدنمن له خپل خیای څخه وباس ويچې دوه معن يهرڅوک دنده لر

توګه ځوانان له دوه بی  یچې نور په ځانګړ کړيټوی ځواک سره دا هڅه و

خامخا به دنړۍ حالت بدلون  وشياو که داسی  کړيرحمه منګولوڅخه خالص 

 .ېوموم
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 کړیمروه پوهانو اومتخصیصینو د د وه ډوی یوه څه امړان ثابت له نیړه 

 ېنسلونه به په د چې راتلوونړېسره ووایو  ۍخونشو چې په  یوکوالا

سره د  ياوپه ورین تندکړي خالص  ېچې ځان له هر ډوی ویر يوتوانیي

 .يپه لور مخړې الړ ش نیړمروۍ ېبشپړ
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 ته ماته ورکړو؟ شو ویرې یڅنګه کوال

شو له خپل خیای  یچې کوال ېسره له د هدوه عصر دنمند، یا دانسان ویره

له منځه یوسو.  یېبشپړه توګه  لرو چې پهتوان ه   ېوباسود د یې څخه

 ((هوراس  لچر))

وټاکو چې له څه  باید دا یلپاره تر هرڅه لومړ د برالسه  کیدلو ېویرې باند په 

 راڅرګنده شوي ېزموږ ویره له هغه څه نه ده چې الند ؟ي څخه ویریيوش

 ېوړاندڅخه چې له پیښیدو  يماالت دهغه بدمروه احت يیعن ،ياوشتون نه لر

 .کړياشغای  زموږ مغزهاحتمای 

 ېرنځونه اودردونه  چې د د کوم وګه چې له ))ژیړې تبې (( او  هغهد بیلګې په ت

ستاسو لپاره  ويدننه ش يمو چې ال بدن ته نه و نارووۍ .يویریي زیينده ده

ي الیې تاسو نه یاست وژلي او په که بدن ته مو دننه  ه  ش  يوجود لر بهرنی

 .ی چې ومو وژنيکوال نشيه   اسانۍدومره 

ه   او ګواښ  ي.د بدن رنځ مو زیاتیيي کويرتاسو کمزو خو ویره او ورخطایي

او ژر نور  د مرګ المل ګرځي نارووۍوخت د وه  یباید ووایودا چې ډېر .ويډیری

خوښ او  ې. یوه طبیعيعلت یې داده چې ټوی له هغه څخه  ویریي يته انتقالبي

 .ينه اخته کیي نارووۍپه دوه  ۍدومره اساننه ویریدونړې په 

وه یوه ځوانه نوونړې چې په  ېکله چې په نیواورلئان کې ژیړه تبه منځ ته راول

یې دهغې د  ډاکټر کارترایتوه . وياخته ش نارووۍهتلې کې اوسیده په دوې 
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سبا سهار دوه ډاکټر د هتل ټوی اوسیدونړې اوکار کوونړې ه.  درملنې لپاره راوست

 ورته وویلې : ويوینا ېیوه تاالر کې راټوی کړه اوالندپه 

تاسو یوه ته ه  ونه به نارووۍ .وير دوه ځوانه میرمنه په ژیړې تبې اخته ش

ناروویو د لیيدونې یوستر المل  . له ماڅخه واورئ اوویره چې د ټولوشيلیيدوی 

او   شتون هیڅ چاته مّه وایاست نارووۍد  کړئ.ریښې بې له دوه نار څخه  دی

د ناروغ ساتنه وکړئ او ګالن اوډالۍ  ې. د هتل میرمنې دخپله یې ه  هیره کړئ

ډوی سره به  ېځړه پد ،وګڼئ ګوانه بې ي اوپیښه ډیره عاد ،ه یوسئورت ېد

 .ئه  نور ژوند وژوورد ه  خپل او

میرمنې ووږ ونه  وېی يیوازخو  .وکه ېاوعمل یې پر دوه ورمونه ټولو ووره وګڼل 

ه اوله ټولو څخه خونه کې یې اوسید ېریڅخه لاوسیدونړو تل له ټولونیوه اود ه

ه   وسیدونړینه شوه او د هتل هیڅ یو ا . ځوانه نوونړییې ځان ګونه کاوو

وروسته هماوه ویریدونړې میرمن چې له  ې څو ورځيیواز .اخته نشو ېپر

 ه.پایله کې نه شو اخته شوه خو هغه ه  په ېیوه پرځان ګونه نیې نوروڅخه 

لپاره  د هتل اوسیدونړې ېالند يځواکمنتیا تر سیور ويډاکټر کارترایت د معن

بیت کړ تث ېمت یې پر جس  باندۍ سره د اروا او  ړر حاکهونیار ییې په ډیر

. ایا دا به ووره نه کړی وو ویمخنی یې  څخه د لیيدونې له ګواښ  نارووۍاو د 

په هغه  یوشمیر  ؟شيې ذکر په شمیر ک چې د هغه نوم بشرته  دخدمتګرانو وي

 .ي چې له ځمړې څخه لي پورته دهله تیریدلو څخه ویریي ېپل باند

 ځاییوه پراخه جلګه کې او په  یپل د ځمړې سره برابر وا یکه همدوه نر

ي. ر به شتې کړيالسه ور چې خپل تعادی د ېپرته له د ه وګړيهماو درلودلی

حای کې د  ېپه داس یين انونړیوی ته ګود پل د لویدو ویره ده چې دا ېیواز
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د لویدلو احتمای ته دا  هغوی يروغ مغز خاوندانو لپاره د ډوی ویره شتون نه لر

نتیا د  ړر مځواک ی ونیسي او خپله جسمانيچې په مغز کې ځا ويموقع نه ورک

 .نیسي ېتر بشپړ کنتروی الند

 ېالند يد برالسۍ تر سیور ېپه ویره باند ېیواز يش ین کوالیو سپورت مې

، مهارت او ي تمرینونهسمه ده چې ځانګړ دا .يعملیات ترسره کړ حیرانوونړي

 .ويدرجه کې باید نه ویریدونړې  یوړتیا ه  اړینه ده خو په لومړ ېجسم

هماوه ماشوم د په  هغه کوټه کې چې ماشوم په ویره او اظطراب اخته کیيي )

خپله ماشوم  .ين نه لرشتو پاره چې په هماوه خونه کې ویده دياو پالر ل مور

په  ،يشتون نه لر کوم بهرنی ېچې پیریان او پرکړی عقیده پیدا  ېه  چې پد

 .يڅخه ژووری کیي ېبشپړ ډوی له ویر

ې ییوه ورځ  ماشوم چې په نار کې نړۍ ته راولی او چمن یې  نه وي لیدلی هغه

 وو ویریدلي ېپور ېماشوم تر د .شياړ کړ چې د جلګې او چمن په سره والړ 

لړه تا به ویل چې د  ېپه ډیر احتیاط سره په ځمړه ایښودی داس یې چې ګامونه

 ېشتون نه درلود یوازچې ګواښ  ېسره له د .یروان د الې په سروڼو د ځ

چې پوه شو  ېده خو وروسته ل ،کړی ووپه خپل مغز کې ګواښ رامنځ ته ماشوم 

 ورکړ.خپل تګ ته دوام یې په ازادانه توګه  يشتون نه لرګواښ 

بدبینی، که) .له ده څخه سترې ویرې ه  شته او بدیو موږ په ژوره  ،تمایالتو ارثی 

 اسانۍ ېه څېر په ډیر(موږ به ه  د هماوه ماشوم پنارووۍ نه اخته کولودرونی 

واچوو.که وشمیرو ویره زموږ د خپل خیای  ېرېچې ویره ل ویش یسره کوال

 اوله هغه څخه  يکې شتون نه لر یزیينده ده اوپرته زموږ له مغز څخه بل ځا
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شو  یخامخا به وکوالي زیانونه ه  موږ په خپل الس منځ ته راوړ ويترالسه ش

ېچې پر شو او دنړۍ له بی حده نعمتونو څخه به ګټه واخلو. برالسي   

سه د مقام دال :ي په پام کې نیسولریره چې د خلړو په منځ کې عمومیت هغه و

جوړ  ېژوند د دوه زهرلرونړې ویره تر سزا الندهغو وګړو چې خپل ورکولو ویره 

رنځ او  ويویستل ش ويپه ټوی هغه وخت کې به چې ال د کار څخه نه  ېکړ

 .نامالومه خیالونه زومي

 ېځواک ته داس ويمعن يچې کومه ګټه نه لر ېدوه ډوی اضطرابونه سره له د

کار  ويد ن ېپړچې د بی کاره کیدو او بدمروه کیدو پر وخت به نور دا  ويزیان اړ

ه د کار دپیداکولو ویر ويڅه وخت به دن .ېپات ويپیدا کولو ځواک اوجرئت نه 

 شيپوه  ېپه د ون کړيکار پیدا  ویچې ن ېده . خو وروسته ليوخور هغه اروا

 ده شوه چې رنځ اندیښنه او ورخطایيډوی څرګن ې.په  دوهځایه  ېب چې هغه ویر

 بی ځایه ده. ويموضوع کې چې   چې په هر وخت اوهري

قضاوت  ېتل مو په  ړر کې داس ،شئ برالسي ېباند لپاره چې پر ویره ېدد

او په  يکې شتون نه لر ځایله خیای څخه بل هیڅ  زموږ وکړئ د وه ویرې پرته

او  شيپیښ  ګوانونهورکړئ چې که دوه احتمالي  ځای دې توګه مو په مغز کې

 وياو معن ع  کولو او د بدنيپرته له وخت ضایویره مو  اوسنۍ شيښ نه ېکه پ

 .ويلو څخه بل څه ستاسو په برخه نه کځواک د کمو

ه په وخت کې د هغوو خوړو له خوړلو څخه ډډ نارووۍپه هماوه ډوی چې تاسو د 

 ویمخی ته د ویرې له دننه کیدو ه مغز ويمو اخته ک نارووۍچې په  وئک

ویزو څخه چې له له هغو ا ئچې  ریاد او چیغې ووه ي.که زړه مو وواړوکړئ
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لپاره  ېمبارز ایت وکړئ ......ځړه دوه ه  د ویرې سره دشړ يپاتې کیي ېویر

 .ويله تاسو سره مرسته ک

له  .ويکعقیده لری چې په نامالومو خیالونو اخته یې بسنه نه  ېباند ېپد ېیواز

له  ېهڅو سره د خپل ځان د د اع لپاره  ددوو خیالونو په وړاند يدوامداره  ړر

سره س   کیدود دننه  ا ړارو واخلئ. مغز ته مو ددوه و  انګیزه څخه کار جدیت

ا ړار مو په مغز کې ځای ونه نیسي او بیرته ژر  یوکار وکړئ چې دوه ېداس

ه مو د هغ ېد مغز درواز د دوه ډوی ا ړارو )مجرا ( ته بدلون ورکړئ. .ووځي

ي خالصې ه ټړر کې دله دوه ډوی ا ړارو سره پ ا ړارو لپاره چې په بشپړه توګه

پر  ېدد نشئچې په کار کې به بریالې  ئ.د بیلګې په توګه کله چې ویریيکړئ

 ، کړياو وړتیا نه درلودلو په هړله  ړر و چې د هغه کار لپاره د نه چمتوالي ځای

 یچې کوال ې.تر دستاسو لپاره دومره ستونزمن نه دیوګڼئ چې دوه  ېداس

و څخه رو تجرببه له تې او دا ځل ه کړئ.رله هغه څخه ستر کارونه ه  ترس شئ

 نوتوبویبریال وویسره د ن ېاو له د شئ ياو خامخا به بریاله  ګټه پورته کړئ 

 تل لوړو ويش روږدي پدې  ړر  ه برابره کړئ. هغه وګړي چې ره ه  زمینلپا

، رهبران او اتالن تل له همدا ډوی وګړو څخه څرګند لویان .ه رسیدليمقامونو ت

 ځایباور او هیلو  ا ړارو، د نو یېځاییستل او پر ا ېد ویر مغز څخه له .ويش

که څه ه  د .او باید ترسره شي يه ورځ امړان لرپرځای کوی هر ساعت اوهر

کارد پیل  خو د دوه ډوی یپه پیل کې  لي څه ستونزمن دي  بدلون ا ړارو د لور

وم کارپه الس ې کلړه انسان چ .يشتون لر ېډوی الرسره د مرستې لپاره ډوی 

 یا دومره ستر مصرو یت د ځان لپاره کړي ل بل کار پی او هغه پریيدي ويکې 

اله پیښه په یاد حر وخت یوه خوشتې، یا دويچې ټوی پام هماوه یوه ټړې ته واړ

اوږده ګامونه  ،کتاب په ویلو پیل وکړئ ېه زړه پوراوپ یا دیوه نړلی،ئراوړ

کې  يپه پا هویر ۍټولې کوچنتر .ګورئیوه خوش خویه انسان سره و ، لهواخلئ

نړۍ ده ځړه تر څو چې نړۍ  ه،د مرګ  ه ویره اوهغ  يبدلیي ېباند په ستره ویره
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سره د  ېخوله ليې پاملرن . شي ېمرګ به دیوه راز په بڼه د ځمړې پر سر پات

له مرګ څخه ویره او د انسان له بې ځانه جسد څخه په ویره چې  يڅرګندیي

 .يمنطقه  ړر د  ېه بی ځایه اوبیو ډیر کولو سره

 :يېوا (و.بایک)

 يزموږ لپاره ارزنت نه لر يد قبرد دیوالونو تر شا چې کومې پیښې پیښیي))

د  ېپس ېجناز ، ړر ګور د تنګوالید. یهیڅ د ېاوخپله قبر ه  زموږپه وړاند

د  ېدژوندیو د ویدکیدلو انځور ر هو یواز ېرو خاور الندااود خرو،ورتګ مراس 

 ده .(( ېیو لپاره ر رنځ لرونړژوند

په  یاو هغه رنځ او عذاب چې مړي دخپلو خیالونو جریانونو ته تسلمیي انسانان

 .ويپه خپل مغز کې انځور یمحسوسوال نشيهیڅ وجه 

دوه رنځ اوعذاب له یوه خیای څخه پرته بل هیڅ ه  نده  اودوه خیای باید په 

 .ووورځوو ېریبشبړ توګه له مغز څخه وباسو اول

مو له بدن چې اروا  ې. وروسته له ديله قبر څخه بل ویر واقعې څیز شتون نه لر

ي چې زموږ د جسد حالت له هغو ویښتانو سره هیڅ توپیر نه لر يڅخه جال کیي

امله په هیڅ وجې  ېله همد .ياو په ځمړه لویي زموږ له سر خریيیې  سلمان 

 خراب نه کړو.لپاره خپل مغز  ويد زړه س ېد ېباید  په هغه باند

نیړۍ د اصولو د  دپه برالسې  ېباند ېپر ویر ويچې  ه وسیلهاوهر ېالر يله هر

.تر ي، تر ټولو ستره بریا شمیری کیيوياو روحې ځانګړیتا منتیا له الرېځواک

مقام ته درسیدلو اود خدای  ېرنتن ، د بشر اروانشيڅوچې دوه بریا ترالسه 

 .يکیي محرومه پاتې السه کولو څخه ځواک له تر ويورکړی ش
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 څه ډوی پر تلوسو برالسې شوو

بلړې  ،ويک ياوکمزور ېداچې انسان کوچن ېوصه اواندیښنه نه یواز

، او وچ هصو .کرکه،زورواکې تیریدونړې ده ..................... هوراس  لچروژني

. يټولو برالسې کیي ېکړنې او ټینګه اراده په د زړوري وياخستل تل پاتې نه 

 من اوسئ ....آلبرت هوبارد ځواک

هغه څوک چې  .ه ندهصو ېیواز ياویزې لر موږ کې وژونړي هغه تلوسې چې په

همدوه تلوسې د مرګ په  شي یچې یوه ورځ کیدا ئ، ایا پوهیييزړه لر کمزوری

 .ويش تلوسو قرباني ه  د شي ی؟البته کیداشيبیه تمام 

لې اومرګ المل ې کړکیچونه د زړه د حمچې دوص ويپه کراتو لیدی  ش

وخت د لیونتوب  اویا د ناڅاپې مرګ  ې پایله ډیر. د و ، کرکې، وصيګرځیدل

و  او اندیښنه  منځ ډوی احساساتو او تلوسو ترډوی  د دوه .ده ويسرچینه ش

چې  يتابلو لر ېرجو یوه داس.مشهوره انځورګر کوويتر ټولو مهمه برخه جوړیې 

. انځورګر چې کله يونو څخه شمیری کیيد نندارتون یو له ارزنتمنو  انځوراوس 

ه څلویښت ))دوکا(( چې هغه ل ته حاضر نشو ېدوه تابلو بشپړه کړه  هیڅوک د

و  او اندیښنه د انځورګر په  داسېیې اوله دوه پیښې څخه  څخه ډیره واخلي

ستر شاعر له ژبې کیتس دانګلسې  یناست  چې د مر ګ سرچینه یې شوه زړه ک

 .نیوکې زو  نه درلود ې د ستونزمنېاس زړه یامله مړ شو چې حس ېد

چې له دوه ډوی برخلیک سره مخ  يهنرمنداناو لیړواالن شتون لر ېډیر ېداس

 .ېک  ند وينځینه اونارینه چې د مینې له ومه مړه شهغه  په نړۍ کې  ويش

انسان ووژني ر تاسو به په  شي یکیدا ويخونې ه  که زوروره اوناڅاپې  
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ماشوم  ويچې د ورک ش ويې پلرونو د حالت په هړله لوستهغه  پاڼوکې دورځ

 .وياومړه ش پیدا کیدو څخه لویدلي ېله ناڅاپ

هغه ستره جایزه  چېخبر تر السه کړ يکې یوسړپه بخت ازمایي په پاریس 

له امله چې  ېرې خونېډدمیرمنې  ويرک کې یناڅاپه سړته وکړه .په نیویا يوړ

 ېیواز له هغې وروسته     ه راویکور ت ځایاو له نځې سره یو کړيی نځه زو

ه   ېپور درجو تلوسه د وژونړو چې که ېتر د هپاتې نشو ینور ژونده   یقېدق

ي او ه اشتها له منځه وړي.وصه  ډیر زیان اړونړې اویزې لر ېده سره ل وينه 

 ېچې د پرلپس ېد اعصابو تعادی یا موازنه په ساعتونو ترد ،ويهض  ستونزمن

 ويجوړنت او په پایله کې د دماغ معن ې،ټوی جسمانيه منځه وړورځو لپاره ل

ي باندی بدلیي ویرونړيره څې په حالت کې نړلی ېد وص .وين اړځواک ته زیا

 شي یه کیدو په صورت کې ، کیدا. د مور د وصيکایړاتور په څیر کیياو د دې 

 .کړيې ماشوم مسموم ېېشید

سان اخته ک په کرکې .و څخه دهله سترو دنمنان کرکه د رووتیا او نیړمروۍ 

په عشقې ویک ېنې الس پوردپه جنایت یا چاو ويیوشمیر بې  ړره کارونه ک

المل یې له  تړلې ټوی ورځنې خبرونه چې لولو  یوازنې  ېمسایلو اوجنایتونو پور

 .کرکې پرته بل څه نده

اد د مو ويدوه کیمیا ويموادو پایله  ويتر ډیره بریده د کیمیا زیانونه د تلوسې

د  راود طبیبانو د وینا په اساس د ما يپه بدن کې جوړیي ېالند ېتلوسې تر اویز

 ېالند ېې تر اویزصاوو ېپه اصل کې مار ه  خپل زهر د ویر .ير دپه څې زهرو

وی مار د خپلو زهرو د ټولو لپاره یوډپه دومره توپیر سره چې  ېیواز .ويتولید
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او هغه زهرچې د تلوسې له امله او موږ دا ډوی کڅوړه نه لرو  يکڅوړه لر

 .يزموږ د بدن په ټولو برخو کې خپریي يتولیدیي

 کړيمتخصصینو پرمختګ  وپرو یسور ګیتس چې د تلوسې په مطالعه کې له ټول

 :یېوا ېهړله داس  ې، په دوو

د انسان  ،ئ چې د زوره ورو تلوسې پر وختوپوهیي ېپد شي ی))هر څوک کوال

د  ،ن نظ  له منځه ځيد جریا ېد وین ،يیا تیزیي يتنفس یا تر ټولو ورو کیي

 .((ياوسترګې یې ژوریي ، يکیي ويرنګ یې مړا ،يخوړو  هض  ستونرمن یي

دوه پرو یسور وروسته له یوشمیر تجربو څخه چې په بشپړه دستګاه کې 

 اوخوږو ا ړارو تر اویزېکله د نوچې انسان  کړيدا یې ثابته  کړيترسره 

نه  شي ییا له عضالتو سره په کراتو کواله  ړر، مغز وي که څه ه  ل ېالند

 .ويې اوتلوسې پر وخت کې له هغه وخت نه چې د وص ويکار ک

 ېریل يهغه مواد چې ورته زیان لر وي))بدن هڅه کويس زیاتډاکتر ګیټ

 پر وخت له سترګو څخه اونړې ځي د لرلو و  د یودبیلګې په توګه  ،ويووورځ

مو او)کلیه ها( ترشحات ید کل يي ډوی وناڅاپ په ېله امله چ ېد هغې ویر

سړې خولې له بدن څخه  کړيڅه دوام و  ضمن کې که ویره لي ه.پيډیریي

هغه څوک  ويچې د تنفس ب ېتر دي.تنفس د انسان خوله ترخیي يکیي يارج

 ((يوګړو څخه توپیر لر يچې ویریدلې  له عاد

رولو کې چې د تلوسې په به ېمادچې بدن د هغه زهرجنیپرو یسور ګیتس وایې 

ځواک ارزنت  ې  د ديچ ېوروسته له د .ويډیر ځواک مصر  ځ راولیله امله  من

 : ويډوی دوام ورک ېکړنو لپاره ذکر شو  په دد بدن حیاتې 
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چې لوړ  عالیتونه له ځنډ  ېسره له د تلوسي )) اندیښنه لرونړې اورنځ لرونړې

مغز  . برعړس کله چې په ويیوه اندازه زهر ه  په بدن کې ډیر  ويسره مخ ک

سلولونه د بدن په انساجو کې ګټور وده کوونړې  کې خواږه اونه ا ړار موجود

شو ګټوره او  ی((له دوو کتنو څخه کوالويډیر ځواک اله اود ژوند ّ  ويمواد جوړ

 نو ژوره ساه واخلئ. ېعملې پایله تر السه کړو:کله چې له خپګان سره مخ کید

د بدن ژرمو ې الر ې. هڅه وکړئ  له د  ويډیر الیت ال ه  ع خوله کوی د بډوډو

هڅه وکړئ چې بدن مو  ترهغه ده بهر کړئ.تازه هوا ته الړ شئ څخه زهرجنه ما

 .شيخوله 

ې په ېپه ورځ کې    ويمو تولید د بدن پوستړی هغه زیان اړونړې عناصر چې

نورد خپلې  ېېېکړئ اوپرته له د ېرییخو اوبوپه لمبلو سره له ځانه ل ېڅووار

ګان له کوی لړه شعر او هنرونه چې و  اوخپدخونې وړ دتفریحات ترسره 

 .يمنځه وړ

ځان  ويیا اوږد ويګان زورور کخپاوهغه څه چې و  او  و  لرونړې شیان 

، په عین حای کې د بدن يچې موخه شمیری کیي ېروې سره د دوساتئ.نیړم

او  المل ګرځي ېد بدن د ود،يړوا،آشتها رويتولید يانرژدروویتا وسیله ه  ده،

 .ويډیر عمر ال 

د ووره او نیړمروه توګه  ی ن او په ځانګړدد علمې اصولو له مخې د ژوندانه 

مطا لعه د ارزنت وړ ده .د  ژوند د الرې موندلو لپاره د تلوسو اواحساساتو

چې د ژوند په لومړیو کې ماشوم ته ورکوی  ېالند يتر سیور روزني ځانګړی

له ژوند څخه زیان اړونړې تلوسې  هغویشو د  یدوه وخته کوالله هم يکیي

 کړو. ځایپر  ځايتلوسې او  پر ځای یې ګټوري  ېریل

Downloaded from: ketabton.com



      
 

 ړې شک نشته چې همدوه اصوی به راتلونړې نسل ته ډیر جرئت وروبښې .ېد

په میاشتو او کلونو په خپلو زړونو کې  میر وګړو په څېر ، و  او خپګان که د یو ش

مو ه  یو به ېد شاوخوا وګړو په وړاندد ځان بلړې  ېتو ، نه یوازسا ويوروزو او 

چې خپله د  ېتر د ي. دوه کار د هیچا لپاره ګټه نه لرکړیډوی جنایت ترسره 

 . يتر ټولو کوچنې ګټه ه  نه رسیي ښمن شخص لپاره ه  له دوه حالت نهاندی

که خپله خبر  ، مسلم  ياو که اوس شتون ونه لر ويد چالپاره چې ژاړو ، که مړ 

چې تل د چا د خپګان سرچینه  نشيبه یې په هیڅ وجه به یې خوښ  اد شي

ه  لړه څنګه چې د هغه د و  ا وګړیاوسې اود اندیښمن شخص شاوخو

واح  له دوه کار څخه ار ياخته او ومګینه کیي راځي ېاوخپګان تر اویزې الند

ن خونونې زیينده او لړه څنګه چې دوه ډوی ویره   دیو ډوی ځا ينارامه کیي

 پلوه ه  ناوړه ده. اوله اخالقي يیو ډوی ځان لمانځه کڼل کیيده ،یعنې 

ا سرده  له ځانه او شاوخوا وکړيځان خپل د عمر تر پایهچې  ځایپر  ېد د

څه وکړئ په یاد راوړلو سره وخاندئ ، او ه رو خوږو یادونو، دتېېاو)مغموم ( کړ

 .ر کړئره تېس چې ژوند مو په خونۍ

دلیل چې  ېپه دویچې له سویس څخه راستون ش يوګور یوه ورځ یو سیالنيکه 

د په هغه نړلې چې خپل پاتې ژ ون یکړا نشينور به هغه ورونه ونه وینې او وبه 

اوهغه یو بې  ړره  ي، ایا نه حیرانیيي او چیغې وهيژاړکړیراو شین هیواد کې تې

  څه لیدلي چې  هغه لريال  ډیره هیله  ؟ ځړه تاسويشخص نه بول ياو ویر عاد

 .يڅخه وځلیي تاسوته ووایې او سترګې یې له خونياواوریدلې 

د خونې وړ  د خپلیېهوراس  لچر وایې: ))د هغو نړلو ساعتونو یادونه چې موږ 

 .((يلر په دردونو او بیلتون ډیر ووروالی ويشخص تر سنګه تیر
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،باید ويشیې نه سرچی چې د مرګ  کویفړرېباندپه حالت  د هغه ستر بیلتون 

 ووایئ: ې، داسويګران شخص لپاره چې مړ شهغه په خپل زړه کې د 

ر هغه کمای ته یوه ورځ به زه ه  ستا په څې))الړ شه ګرانه ، له ما څخه الړ شه 

ده ورسیيم. د هغو ورځو یادونه به مې تل په زړه کې  يچې د ټولو خونیو پا

 .((ر کړيمې تېچې له تاسره  شيېپات

بیا یې ریښه کړی.خولړه څنګه چې هوراس  لچر ثابته يدې بڼې لرصه متعدو

ویرې چې له )عارضه هغې  له يصه کیيه  هماوه ویره ده. څوک چې و

. یو يلر یې څخه یا محرومیت زیان ، مقام ته د زیان رسیدلو يجسمانې (،ماد

و یا سجایا ی او اخالقي يباارداده او د ټینګ عزم خاوند چې پر ځان باور لر

او له هغو پیښو څخه چې ي هیڅ کله ه  نه په وصه کیي ېاوس لرونړی یګڼون

په سره  ارامي او راحتي یپه ډیرینوموړ، ينور له ځان څخه بی خود کړ شيیکیدا

 .ئوکړمبارزه ېوړاند

باید ې. پديدرمل  بلل کیي ويصې څخه د مخنیبرالسې (( د و ېپر ځان باند((

یې هونیارتیا سره ه وسنجو او په مقیاس سر عادت شو چې پیښې له منطقي

 هړله پریړړه وکړو. په 

په وصه ړړیېد بیلګې په توګه تاسو د هغه تهمت له امله چې نور په تاسو پور

څخه مو په  وصه  تورېله د شییاست،که یوه شیبه  ړر وکړئ  پوه به  ويش

 شيپیدا  وګړي ېچې که داس ې؛ستاسو د ویرې المل ه  دادېکیدی بی مانا د

 يباور لر ې.که په بشپړه توګه په ځان بانديباور وکړ ېپه دوه تهمت بانداو 

 ې، پدیترسره کړ ېډاډمن یاست چې کوم ناوړه یا مخالف کار مو ند ېاوپه د

اود هغې  ېچې د نورو دوه تور د یوه سپې له وپیدو څخه پرته بل څه ندپوه شئ 
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خود دوه تور اویزه  يداویرې ې،بشيوینا په څېر چې په ناپیژانده ژبه وویل 

 شيڅخه بهر هیڅ  ېستاسو له خپله السه ده اوله د ېستاسو په مغز باند

 .راویستلی شيچې ستاسوپه حالت کې ه  کوم بدلون  نه  يشتون نه لر

چغې  وخلړکې وینا کوله  يمشهور خطیب میرابو په مارس يیوه ورځ د  رانس

خو ن او قاتل(( وګاڼه ؛درووجن؛اود اخالقو دنم ))ا راطياو هغه یې  ووهلي

ته  يمو پانه ځواب ورکړ:))ناولو په تمه ی  چې تعار اتو ېمیرابو داس

 ېپه وړاند ويسپړانورود شو د  یالر چې کوال ۍد هونیارده ؛((دوه يورسیي

 یې ووره کړو.

 ويتر سره ش ېصه کیدی چې په نّه توګه ندپه و ېهمدارنګه په هغه کار باند

 .يبې ځایه د

نه کړیړړییې صه د هغه چا مهارت چې تیروتنه او و يتړراریي هتیر بیرته ن

 .ويډیر

ته خپله تیروتنه ورپه ګوته کړؤ او هغه  ېاوپه ډیرې صبر اوحوصلې سره نوموړ

او په ټینګار سره ورته ووایؤ چې بیا تیروتنه  يد کړو چې تیروتی ته ثابته

 ونړړئ.

تر  ويځانګړتیا اخالقي او ه  به مو کړیويډوی به مو ه  ګټور درس ور ېپه د

 .ويېراوست ېدسپلین الند

چې ارامه  ېوسته له دصه ناک انسان ورو. يپه اصل کې وصه چې هر المل ورلر

امله کله چې  ېاوله همد  يپوهیي ېصې په بی ځایه توب باندد خپلې و شي

چې اوس نو اړ ده  يګورکړیسبا د سال  عقل له مخې د چا په هړله پریړړه و

عادت  ېباند ې. که پديبښنه ووواړکړیورته  ويه چې سپړاچې له چا څخ
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همدوه د سبا پریګړه نن وکړئ د وصې د کچې کرکیچ به مو الپسې  وکړئ چې 

 .شيراک  

ا ورکړئ او هڅه وکړئ چې له که د نیړمروۍ حس ته موپه نفس کې پراختی

چې د نوروپه  شیعادت به چې ورځ په ورځ   ئخلړو سره مینه ولرئ،وبه ګور

د دوه ډوی  ړر د پرمختګ ونه کړئ، وياود هیچا سپړا  شيوصه نه  ېړاندو

د دوو ټولو  .شي.په عین حای کې له کرکې او بد بینۍ څخه ه  وژووری سره به

په  شيیکوال یتلوسو څخه د ژوورنې درمل چې د ژوند او نیړمرویو دنمن مو د

 خپل ځان، په خپلو ا ړارو او کړنو کې مو ومومئ.

 ې:یووا ې یلسوف اپیړتتوس داس نانيچې یو ېله دېدوړان پیړۍ 

ادت لره چې ورځ کې ې شمیرئ، ماپخوا عویئصه کیي))هغه ورځوکې چې نه و

ته  په دریو ورځو کې یو ځليصه ش  ، وروسته  مې دوه عادت په ویوه ځلي 

بریالې  ېصه کیيم، هر کله چې په دو ،اوس هرو څلور ورځو کې یو ځليراک  کړ

په  ېهغه ورځ د خداکړیته راک   کیدی مو په میاشت کې یو ّليووصه  چې شي

 ورکړئ.(( يالر کې  یو قربان
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 ئطبیعت ولر ېلپاره چې یو په زړه پور ېدد

،د احساساتو ئڅه وواړ يچې پوهیي يهغه څوک د څیشتند اصولو  د نیړۍ

 (()) روید .ويوالم نه ده اود ملګرتیا د اصولو له مخې سلوک ک

و ، کارونه مود خنډونويشاوخوا مو ډوی،ډوی بدمرویو نیولی کې چې په هغه شیبه

، يمو هیڅ ډوی روننایی  نه تر سترګو کیي يپه لور اود هیلهمدنې ويسره مخ 

څومره ده.سالمې او ېښو په وړاندېچې زړورتیا مو د پ ېستاسو سلوک ن

کې  به مو د بدمروې په شیبو ويدوه وړتیاولرئ، ويځانګړتیا ځواکمنې اخالقي

 شيووره رانړاره 

ترسره یې امله چې د پیښو له  ه ديو په اندازه ند انسان ارزنت،د هغو کارون

 .ويیې ترسره ک ېچې د پیښو په وړاند تړلی ې،بلړې د هغو کړنو پورويک

چې هغه ورځ به یوه بده ورځ  ويمحسوس ېاوداس ئله خوبه پاڅیي سهار وختي

 وي

تړرار کړئ  ي،د ځان سره مو څو واريلر شتوناود ناوړه پیښو د پیښدو امړان 

ټولو خونه ورځ  ستاسو د ژوند تر پیښې سره سره به  هغه ورځ  ېهر چې د،

چې وخت او  رصت له السه کړئ هغه ورځ کې به هڅه وډوی په  ې؛پّه دوي

ته مه  شرایط له منځه یوسئ او ځان ناهیلۍریای نامساعده ېورنړړئ،د چاپ

وګورئ چې دوه ورځ کې به مود ژوند د نور  ت کې بهتسلیموئ.په دوه حال

 .ئورځوپه څیر تر ټولو ووره او ګټور کارونه تر سره کړ
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ه ستونزمنو کارونو چې ل يلر ځانګړتیا ا د یوه ټنبل حیوان ده،او طبع انسان 

او  کې له نی  څخه راوګرځي ېالر یا په ستونزمنې کړيڅخه ځان خالص 

مار  حای کې چې هغه ګوانونړی ېداسپه  ويسته ځان ور ځایصا ې او خالې 

داد  يچې نیړمروې مو له منځه یوس ئاو وواړ  ويچې تاسو ګام په ګام تعقیب

د هغو  شيڅخه تاو  چې له خنډونو ځایپر  ېنده ده .له کار څخه مه تښتئ ،دد

 له منځه څخه ونیسئ او  له ستوني مار  هماوه ګوانونړیڅخه وتښتئ  له مخي

 یوسئیې 

 وایې: ېپه کتاب کې داس ېد ځواک د اراد ( رانک هدرک)

احساسات  روحي، وصه او اندیښنه،حسادت،ناهیلې،ناکام ې))له هر څه نه وړاند

 وي،و  لرونړې اویزې اواندیښنه له مغز څخه وباسئ؛دا هر څه شیطانې اروا

،بلړې د بدن د ويبسنه نه ک ېموددماوې نظ  په له منځه وړلو باند ېیواز ېد

مې زیان د او پایله کې د جس ګرځيمود مسمومولو سرچینه  ېسلولونو د ود

او له هغه زهرو سره  ويک وي،د وینې د جریان مخنیرامنځته کیدو المل کرځي

زیان جس  او  اونه جیرانیداونړی ويک يد اعصابوسلسله کمزور ويچې تولید

 اود ې موخې له خنډ سره مخ کوي،لوړي.هیله له منځه وړويارواح رووتیا ته اړ

، اوهغه ته د وینې د هغه باید له ژوند څخه وشړو،مغزد وړتیا سطح نړته راوړي

انې  کړئ او دروازه یې پرمخ دکې زن ځایېریدنمن په ویلو سره یې د ژوند په ل

 ويزیاته ش ېچې اراده الپس ئ، څوک چې دوه پایلې ته ورسیده وبه ګوروتړئ

په ټولو کړی تر السه ومېالندتریسیورچې د ځواک  ېله الر ېاراداود  هغې 

 ...((شيستونزو به بریالې 
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شړایت  ېیې چې د نورو په وړاند يروږد ېیا په د ېصه ناک شخص یاستکه و

،د خپل  ړر کولو طریقې ته په بشپړه توګه اویزې رابرڅیره کړئ هغویاود کړیو

.د کړئ ېبدلون ورکړئ،د تیر وخت یوه خوږه خاطره مو په مغز کې  راژوند

 وګورئ،یو تفریحې یا جرئت ورکوونړینړلې تابلو ته  ويیای طبیعت نړال

به  ،د اندیښنو وریځييچې تیاره ا ړار سنګه بهر کیي ئکتاب ولولئ؛وبه ګور

 .ياو ځالنده وړانګې به ستاسو په زړه ولویي او د لمر خونۍ شيسره خالصې 

چې د اندیښنو پهشیبو کې  هکې د ېراز په د مسټر ویګز وایې ))د خونۍ

اوپه هغه شیبه کې چې  ئپه یاد راوړ نارووۍنور ئ اود سر دردۍ پر وخت ندوخا

 .((ي ړر وکړئ چې ال لمر شتون لر ېداس ويولیاسمان تورو وریځو نی

ده ماته دا ډوی و څخه چې ما په ژوند کې پیژنیوله ډیرو سالمو او په زړه پورو نځ

خو هر کله به مې  مکرکیچ سره مخ شو ))کله چې به له اندیښنې او. کیسه کوله

یا د خونۍ ویشنه مو زمزمه کولهرارسیدلې وخت چې د کرکیچ چې محسوساوو

په پایله کې  اود دوو کارونو  ي به مې ويوليبه پیانو ته کیناست   اود نڅا سندر

وضیعت ته  بریالۍ  شو چې خپلې روحي ېبالخره په د چې په  ځان مې منل

 .((کړم ېریه له ځانه لګپه بشپړ تو نارووۍبدلون ورکړم او هغه 

څخه   ړر له پخواني ويشرط چې ن ېدیو  ړر بدلون په بل  ړر سره ، پد 

 .، یوه ډیره نه طریقه دهويځواکمن 

، د ځان لمانځې درملنه چاره هڅه او کونښ دهۍ روتر ورد وایې: ))د ټنبل

 او بالخرهله اوامرو څخه اطاعت کوی )ج(  یچاره د خدا ، د بی ایمانۍي داکار

ډوی  ېلیدنه (( پّه همد سره مخ کیدی او د هغه  شيدویرې درملنه د ویریدونړې 

و سره .د دې کار لپاره صرو وی په زړه پورو ا ړارد و  او خپګان درملنه د مغز م
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،باید د ورکولو لپاره ېیوه بد خصلت ته د مات ځواک ته اړتیا ده،  ستري ارادي

په هغه  ړر وکړؤ اودوه  يلر ځای  ټړې  يچې کوم  ضیلت ېهغه په وړاند

، که د و  شيداوام ورکړو چې په یوه عادت په ډوی منځ ته را پورېې ړرته  ترد

بالخره به یو سال  او په زړه  ټینګار وګړئ ېپر مخالفت باند ېانداو خپګان په وړ

 .شيشخص  ېپور

،په هغه شیبه يبدلون لپاره  وق العاده ځواک لر  ړر اواحساس دخیای د یوه  

 ېکې چې له ژور و  اوخپګان سره الس اوګریوان یې  له ځان سره داس

 ووایاست:

،هغه زموږ په وجود يهیڅ شتون نه لر وي))هغه څه چې مو له و  سره مخ ک

یو هیڅ کله ه  دا نه کړیچې موږ پیدا  ی.ځړه هغه خداشيیڅه اویزه لرال ېباند

  وواسو.(( ېالند يچې موږ د و  او خپړان تر سیور يوواړ

پیښې اونیړمروه  ېتر ټولو خوږ مود ژوندپه اندیښمن او ستونزمن شیبو کې 

په ټینګار سره په یاد راوړئ.خپل خیای مو د تیر وخت له خوږو خاطرو  ځيور

په یاد کړیڅخه ډک کړئ.یو شمیر هغه کړنې مو چې په بریالیتوب سره تر سره 

 .يله مغز څخه بهر کړموېناکام ، تر څو اندیښنه ئراوړ

ا ړار په ځان  ې، تازه او په زړه پوريکیي ېله چې و  او خپګان تاسو ته نژدک

 او ويورکوئ چې و  خپلې ریښې ووځاجازه مه  ېکړئ اود د يکې راژوند

خیای  خپل دژوندانه راتلونونړي. هیله په مرستې سره ووواړئ، شيالپسې ژوره 

ریای جوړ کړئ، وبه مو رونانه او ځالنده وګورئ او که څو شیبې ځان ته یو چاپی

 وي:ځړه دوه هغه پټ ششيچې زاړه خیالونونه به موله مغز څخه بهر  ئګور
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 يد هغه وسلي .خونې او تازه والیيې زو  نه لریچې د روننا ينونه دخیالو

 .ئپه الس کې لر ېچې تاسو د هغه په وړاند

پرته  ته: ))له ومونوې، یوه لیړوای لیړلې وهمجلې ک ويد رازنو مجموعې په نو ی

په مصرو یدو  ېپه کار باند ېئ. که چېریله کوم قید څخه نه راوالست ووا

الیق ونه ګڼو چې موږ  ېاصل  د د هغویکړؤ اویا  ېریومونه له مغز څخه ل سره

اوله موږ  ي، په هغه صورت کې به په خپله وشرمیييله ځان سره مشغوی کړ

 څخه به وتښتې.((

چې په  یبر السې نه اوسو نشو کوالځانګړتیاو  ترڅو چې په خپلو اخالقي

 . ه، ازاد شخص نه دويکارونوکې بریالې شو. څوک چې د خپلو احساساتو والم 

 ېپه خپل نفس باند ېپه وړاند د نمانانو  ويازاد  کس هغه څوک ده چې د معن

 .شيبرالسۍ

ته  چې خپلې روحي وضیعي ېته اړ اوس ېار د ویخیدو پر وخت دکه هر سه

د وه ډوی شخص له والم څخه  که نه، شيیه کوالدوه ترسر چې ایا  ئوګور

 .ېچې بریالې او نیړمروه اووس یکوال شيپرته  بل څه نده اونه 

،که هر سهار د ویښیدو پر وخت ځان ته ډاډ ورکړئ چې په خود دوه  بر عړس

اوهیڅ  ويد هغې ورځې کار به په بریالیتوب سره تر سره ک ويهر ډوی چې 

،ازاد یکړا شيونه  ويینبه د هغه د بریالیتوب مخحساس پیښه اوهیڅ کوم ا

شک او احساسات ،ي، ځړه چې ویره ، ورخطایی، کمتريشخص بلل کیي

لحاظ نه روغ  ياوماد وياود معن ی،موندال نشيالر  نور هغه ته ېاوهمداس

 .يشخص بلل کیي
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تر حړمرانۍ احساساتو د نارووانو په منځ کې چې د غه روانيد یو میلیون ه 

بر  ېیوه ارواح د هغه په نفس باند ې، یوازيالس او ګریوان د ېالندییورس

تاسو .ويالسې ده.خوکه لي ځانته زحمت ورکړئ هماوه ارواح به ستاسو ارواح 

د اسمان د ستورو په  لړه  ئده ارواحو په شمیر کې راوړه  خپله ارواح د ځالن

هغه .لور مخړې ځئ موخې په ډ سره د خپلېڅیر ،په ارامې ، ځواکمنتیا او ډا

له مخې چې ړړید هغه پری شيیکوال ويارواحې چې دوې درجېته رسیدلې 

ای کې یې په احساساتو مو او په عین ح ويتاسود تلوسو له بند څخه خالص ش

اح تاسو ه  دوه ډوی ارو ئ.که ووواړشيیکوال په انسانانو او پیښو واکمني

.که څه تر ټولونه طریقه دهاصوی ،د ژوند د برالسۍ  ې.پر نفس باندشيی لرال

لپاره ځان اړ کړئ.  ېخو د د يته زړه نه کیي ېسر کې مو دند يه  پّه لومړ

د ځواکمنتیا سره یې په تر سره کولو  وياودوه کار که هرڅومره ستونزمن ه  

کې هڅه وکړئ اودوه طریقه ورځ په ورځ اواونۍ په اونۍ تعقیب کړئ.په دوه 

خپله به ځان  ې:یعنېنړلې هنرونه زده کړډوی به په ک  وخت کې تر ټولو

 .ېواکمن اوس

 

 

  

Downloaded from: ketabton.com



      
 

 

 د بدبینۍ زیانونه

مو  ېپه وړاند ئ.که وخاندويله انسان سره متقابلې معاملې کنړۍ 

وریځې  ېهغه ه  ستاسو په وړاند اوکه ټنډه موګونځې ونیسئ ېخاند

د پوهانو  ې.که سندرې ووایې خونې ته بلل کیيئ اوکه متفړر اوسويګونځ

 ې.بالخره که مهربانه ووسې په شاوخواکې به مو داسئپیدا کړ ځایته به خوا

اود زړونوخزانې ستاسو په مخ  يچې ټوی له تاسره مینه لر ئوګور وګړي

 (زیمرمان. )ويخالص

ته نه راوالست وایې هغه چې د و  په لور ځې او يیوشمیر هغه وګړ        

خامخا په کار کې  ويدډیره ده .درجه  يدخبر،دلته د حیرانیا ويې پسې ډیریاوال

 وي،حتم  یې پیدا کوي،ځړه څوک چې د و  اوخپګان په لټه کې  يبریالې کیي

د و  او خپګان په مخ پرانیستې  چې  د خپلو خیالونو دروازي ويبسنه ک ېیواز

 .يپریيد

وایې هغو ورځو کې چې په امریړا او اروپا کې.ستر ځنګلونه د مزرعې او جلګې      

او چاقوکان ورسره موجود  چې وسله منځ ته راوله هغه کډوای کارکوونړېپه بڼه 

و کې دوه کار ک  تر وهل کوی ،خو بې وسلې کډوال وه تل له خپلو ملګرو سره

.ځړه که کوچنې پیښه ه  يې خپل منځ کې سره شخړه  وکړسترګو کیده  چ

،او بې وسلې شخص به په ه لرونړې شخص به الس وسلې ته وړهکیده وسل

 ېسانۍ او څو خبرو حلوه.بی وسلې کډوای به د کار پر وخت په خپلې وسلې باندا

 باور لره. ېنه بلړې په خپل هوښ اوهونیارتیا، خوښ نفس باند
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هغه پیښه چې یوه خوښ وګړی په نظر  ډوی ده، ېژوند کې ه  په همد يپه عاد

،د ويرزه کمبا ېاو پرته له کوم قید یا په خندا سره په وړاند يارزنته نړار ېب

په بڼه  ي اود یوه رنتنې بدمروۍیوه بدبینه شخص  په نظر ستریي

 .يراڅرګندیي

ځړه  هغوی.يد يورو د بدمروې په لور وړشمیر بدمروه وګړو خپل کارونه ورویو

وه  له نور څخه مخړې له خپل حالت څخه شړایت  ېچې روږد ويبدمروه ش

چې دیوه سفر  يد يروږد ې. داسيهوا او خوړوله بدولې څخه وځوریياود کړئو

نه د رسنتیدو ،یا له یوه میلمستا  پلمهڅخه دراستنیدو په وخت د ستړیا به 

صې به ځان سره له وچې هلته اوریدلې  پلمه وروسته د هغو ناخونو خبرو په

 .ويورو ځان دو  اوخپګان په لور کشډوی به ورو ېاوپه د ييېپس

رامه یدی له یوه )هیڅ( او په کیدی اوله ځان څخه نا يروږد ېپه شړایت باند

توګه د ځوانانو لپاره تر ټولو  ی،په ځانګړکې په پلمې پسې ګرځیدی ځایهماوه 

په ډیر ک  وخت  يدوه ډوی عادت ولر ي.ځړه که څوک بد اوناوړه عادتونه  د

ي عمل په ډوی منځ دهغه لپاره دیوه تړرار ي اوبالخره بدبینيکې د هغه اسیرکیي

 .ته راځي

د مالریا  ويد يه  شتون لر يګان په څیړونړو کې متخصص وګړد و  اوخپ

اولړه څنګه چې تل د  ېنورو ناروویو لپاره  یوشمیر درمل پیژن ې،زکام اوداس

چې نن یا سبا به دوو درملوته اړتیا پیدا  يعقیده لر ېاوپه د په تمه وي نارووۍ

ځانه سره هماوه سیار درمل له  ته ځي ځایامله کله چې کوم  ې؛ له همديکړ

.حیرانوونړې داده چې يچې د ټولو احتمالې ناروویو درمل پړې شتون لر يوړ

 يچې په سار اوتردې وياخته  ې،زکام بانديدوه ډوی اشخاص تل ناروویي
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په  ځایپر  ېاود بد ويپه تمه نه  نارووۍ.خونور چې د يناروویو ه  اخته کیي

او   ويه سره درمل نه لیيدهیڅ کله ه  ګرځیدو پر وخت له ځان ينیړې باورمند د

 .شيچې ناورغ  ييېډیر لي پیښ

هغه هوا چې تنفس کوو له خطرناکو میړروبونو ډکه ده،د  له ځان سره وایئ

ې ډیر لمریزه ده یوا ويکیناستلود نونې هوا ناپاکه ده؛که په لوړو پوړونو کې 

 د رد په ېتر ټولو کوچن ډیره مرطوبه ده . وایې وياوکه ټیټو پوړونو کې 

په تمه  نارووۍد دوې  ېپور ې.تر ديمحسوسولو سره وایې چې تیو ئد پیلیي

چې ارواح یې  ينه پوهیي هغوی. ي راځيکینې چې بالخره یوه ورځ یې په لور

،او بالخره کړی ديپه ریښواو مغزیې د هغه په مړروب اشغای  نارووۍدتیو ئد 

ت په تیریدو سره برالسې او دوه کار د وخ ېه  یوه ورځ په جس  باند نارووۍ

 .ويعملې بڼه ځانته ووره ک

د هغو .ويڅرخ ېباند ېیوشمیر نور دومونو پلټونړې بیا د بدمرویو محور په معد

.د هغو خوړو يکړ ځایپه  ځایپه مغز کې یې  ،يخوړولست چې خوړی یی روا ند

اولړه څنګه چې له  ويډوی ورزیات ويیو نکړیهض  یی  یکوال نشيپر لست چې 

 ته نيدې چې خولي يهر مړ ،يیې د زیان تمه لر يڅخه چې خورو هرډو ی خوړ

د  ېځړه شک اوویره د معد.يتر ټولو کمه ګټه یې ه  بدن ته نه اخلیي ،ويک

اود بدن روویتا ته  ي،د هض  کارستونرمنیي ويترشح ته زیان رس يعصار عيطب

 .ويزیان رس

 . د  رانسيين دهوا قس  خوړلې دنمنا يد و  لټوونړویوه بله ډله چې د ازاد

.که په  رانسې کې یو امریړایی د نونې يپه دوه ډله کې شاملیي يټوی وګړ

پ )یو ېد سترګو په درد،ګر ې چېې،هغه ته واشياوویده  يپریيد کړکې خالصه
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امله چې  ې. له دشيډوی زکام ( او ذات الریه او یوشمیر نور ناروویو به اخته 

ي زکام له هغه ځای ه په تمه دت ېد هوادوه دنمنان دکړکې خالصه پریښی

.ځړه ویره د شياخته  ېاحتمای سره په زکام باند وياو په ق شيڅخه رادننه 

حساس  ېپه وړاند ېاو مزاج یې د یخن ويک ید مقاومت ځواک کمزور هغوی

،ویریدوونړې له ټولو شيپه نار کې منځ ته را ّنارووۍیکله چې یوه سارده کړی

یا یو ډوی  اشومانو ټوخير کسان چې د خپلو م.یوشمیياخته کیي څخه ژر پرې 

تهایې د ناوروې د پیلیدو نښه بولې ې په  سترخوان کې ک  اشیاویا   سورولی

ي کې پر او ورخطا ېډوی په تل پاتې ویر ېاوپه د يسره مخ کیي ېاوله له ویر

 .،له حده ډیرهمخ ځي

څخه  و، له ټوليداخته  نارووۍپه ارثې د هغو بیوزلو حالت په اړه   ړر وکړئ چې 

خواشینوونړې ده .هغه کسانوچې لیدلې مور یاپالر یا نیړونه یې دا مننژیت 

امله تل د  ېاوله همد ويدزخ  له امله مړه ش ې)یوډوی زکام (، د زړه درد یاد معد

ته په ټولو  وي،دي،ډیر زیات دوياو سر په معاینه کولو اخته  ي،معدخپل زړه

 ېد مرګ له ویر ي.ټولې خونیېر تر سترګو کیيخط نارووۍکارونو کې یو ډوی د 

منحرف ماوې حای کې د ډیریو عیب پرته له یوه  ېپه داسکړیڅخه له السه ور

 . عالیت څخه بل څه نده

وه بدمروه خلک چې د یمې لرال ويچې یوشمیرهغه وړتیا يډیر مې زړه وواړ

 ېیاتله ځانه سره ز ويکړم چې د يباور ېاوپه د ته مې الرنونه کړاي وای

په خپل الس کې ده اوله لي  ويټړې ایښودی د دي ،دوو بدمرویو ته د پا ويک

څخه  نارووۍیاوماد ويله دوه معن شيی کوال ي شار وروسته چې په اراده راوړ

 .يځان وژوور
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یې .بدمروې ويحالت څخه شړایت ک ي اوپوليتل له خپل ماد یوشمیر وګړي

دوی پخپله د خپل ځان له یعنی؛يد ويلیړل ش يره باندډوی په څې په څرګند

پیل ېیي هونیا رځوان پیژن  چې سوداګړبریالیتوب څخه ځان خبر بولي ډیر 

خرابۍ په  دد خپل کار ی،د هر چا په وړاندي.دوه ځوان ډیر بد عادت لرکړې

:ډیر وپونتي ې،هغو کسانوته چې د سوداګړۍ د حالت په اړه تراړهبحث کوي

چې ورځنې  ېتر السه کړم.ترد ېپړ سيی چې پیبده ،ډیره بده نه ش  کوال

وم که  ک پانګې نه یې خورم ، ی،تل له اصلېمصارف ه  تر نش  تر السه کوال

کار په  ېپلورم ،په اصل کې ماد د يمې پر پیدا کړم نو پلورنځي پیریدونړی

څخه به نه  ېله د یوا کړیمې  رکه کوم بل کاده  کړیووره کولو کې تیروتنه 

په بد ویلو سره   یې خپل کا ر په اړه ېڅه وایې......داسنور  ېاوهمداس ېیوا

.خپل شاوخوا ويه  په بد ویلو ته داوام ورک یابکړیکه ګټه ه  و کړیويعادت 

 ويک وياومخنی ويیا د بی جرئتۍ وینا ک وياحساس ورک وګړو ته د بی جرئتۍ

 ی.په رنتیا ه  د خواشینۍ ځايېه  په دوه الر کې خپل چانس وازما هغویچې 

و اړړیپورېځان وژنې الس  ويیوه معن ېپه داس ېچې یو بااستعداده ځوان د هد

 .ا پرمختګ په  ځان کې ووژنيېپه خپل الس د خپلې وړت

؛الس ويالبه بده  وير یاریس کې ېتوګه که په مد یدوه ډوی عادت په ځانګړ

نورپه ځان او  هغویچې  المل ګرځي ېاود د يیيدوی کیيوګړوته ه  ل ېالند

 ېالس الند چې د بدبینه ریس  ويخلک دانه خون يباور ونه لر باندې ریس 

څوک چې ځان  ويووره اوډیر کار کاوپه خوښ او ارامه چاپیریای کې کړیکار و

ی کړا شيهیڅ کله به ه  دچا په اندازه پرمختګ ونه  يسپک او ک  شمیر

 .ويچې)علو طبع ( لرونړی
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اوپه هر کار  ئکمزور وشمیرپه هره برخه کې ځان ک  او يڅوک چې عادت لر

. دوه ډوی منځ ته راځي او ویریدلی یکمزور  ېون ېکې ځان بې ځواکه اوکمزور

 ي. ولط او تیروتېچې لوړ پوړونو ته ورسیي یکوال اشخاص هیڅ کله ه  نه شي

پیژن  چې دولط  ړارو  له  يوګړ ګڼ شمیر  يا ړار ستاسوتر ټوی ستر دنمن د

اوله  وينه خون هغوی. خلک يره مینه نه لرڅوک ورس ويامله چې ګومان  ک

دوه ډوی ا ړارو دې یبد وا ېاوشاته ورپس يسره  د خبروکولو عالقه نه لر هغوی

 .ياندیښنو سره الس اوګرایون د  له دایمې ېالند ېتر اویز

.دوه ډوی  ړر نیړمروې يبل څه نه د ډوی ا ړار له بیځایه تخیالتو نه دوه یډېر

وخواو ګړو لپاره د ځان لپاره بلړې د شا ېنه یواز ېسان پراواخته ک يله منځه وړ

 .ويوینا ک ه  درنځ او کمترۍ

بدبینۍ ،ناکامۍ او بدمرویو په  دژوري ويهغه څوک چې ددوه ډوی ا ړارو والم 

،تل نړۍ ورته تیاره ي، هغه تور عینړې چې په سترګو لرويمنځ کې ژوند ک

 .ي.هر څه چې وینې تور د ينړار

 ؛هیڅ يد و  ا اندیښنې چاپیریای منځ ته راوړیکې ګام ږد ځايهر بدبینان چې 

 تل د ځان د بدچانسۍ هغویځړه  يسره دخبروکولو عالقه نه لر هغویله څوک 

یادونه  ېتل تر  وي. هغه ناوړه پیښې چې په ژوند کې پیښ شويک يخبر په اړه

ای تل و  ي اوچاپیریپه اند وضع تل خرابه ده ،پیسې نه پیداکیي هغوی، د ويک

 .يد لړلی

لړه څوک چې د  یې ه  له منځه ځي. اروایې توازن  يهر څومره چې عمر ډیریي

 . ويته که تیښڅخ نارووۍطاعون له 
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. دوه ډوی يکله ه  د یوه شخص اندیښنه داکورنۍ نورو وړو ته لیيدوی کیي

 چې خپله  ې، سره له دويلوک نه کاشخاص له خپلو شاوخوا وګړو سره نه س

 نارووۍ. دوه ډوی  ړر د ويه  ک ويد نورو مخنی د نه اخليخون له ژوند

.جرج تنې وروسته له یو شمیر  وياو درملنه یې ستونزمن ويی اسانڅرګندو

 ې:یوا ې، داسکړيتجربو څخه چې د مسلولین په اسایشګاه کې ترسره 

سره مخالفت لري، دهغه چا دژوورنې   شي))د هغه چا درملنه چې له هر چا او هر 

ستونزمن  ويورځد ته ونان سیڅخه چې د ځان وژنې لپاره ځ هڅي له

او ویپه لټون کې تیر ېو  اوګر تاروسو وویخپل ټوی عمر د ن .یوشمیر وګړيهد

د خپلو ړړیویڼې اودوه ني څخه ځان نیړمروه ګله موند ۍوروسته د هغه ګر تار

 لنېدرم.د ډوی  ناروغ له خونې محسوسويو سره ولزیات  بدمرویو په ځنځیر کې

څخه بل هیڅ ستونزمن کار نشته. درمل ورکوی هغه چاته چې تل دتلوسو 

اویزه  هاړین نارووۍلپاره چې هره  ې.ځړه ددويیتو په منځ کې ژوند کااونارض

 ((ېاودخپل  ړر ارامتیا وسات ويناروغ باید د اروایې باور لرونړې  يولر

 :ېیوا ېډاکتر ساندرس ه  داس

د ومونو اواندیښنوعلتونه توپیر  هر څومر  ې یوه اندیښمن شخص ککه په 

ت ته زیان  عالی ېکې یو ډوی ده ،د بدن هر وړزه په بدن اوېهغویي ، د ولر

ټړې یې دبدن په داخلې وړو کې شتون  ره بیا که کومه کمزورۍتی ه.پ وياړ

او د جسمانې  ويحمله ک ېټړې باند يپه هغې کمزور وینارووۍ،معنيولر

 .سرچینه ګرځي د پیدا کیدو نارووۍ
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د  يکمزور وي.کله ه  معن يله منځ تلل د وي،معن د درملنې تر ټولو ستر خنډ

روویتا  ه چې د یوه ناروغ دڅخه ډیر د نه کیدو مخه نیسې ؛ځړ ځواک يماد

 .يکیي راوستلو لپاره کا ي ځواک نه پاتې بیرته

ي ه  ګړو ېد نورو عیب لټون ده.داس تګ یو له طریقو نهداندیښنې د منځ ته را

 .يچې تیریدنه او لویه زړه درلودی ورته هیڅ مفهوم نه لرشته 

چې دوه  يټینګار کو ېپه د کړيدنورو عیبونه وپلټې او تر السه یې  يوواړ

اونه  يکیي په ژبه هیڅ نه جاري ې.ستاینه یکړيعیبونه د نورو لپاره تعریف 

وسره  له هر څه نه اودنور د عیبونوله لټول ومنې  ي د شاوخوا وګړو نه والیوواړ

 . يډیره مینه لر

له امله د خلړو په  د هغو بدمرویو تعریف چې د تیروتنېد نورو د عیبونو یادونه ،یا

دهغه عیبونه او بدیانۍلیدی تر ټولو   اولې  او بالخره په هر چا کې یوازېسر ر

ورکړئ چې نور  ځایبده عادت ده .دوې موضوع ته مو په نه توګه په مغزو کې 

دوې موضوع ته موپه نې برخې وګورئ   هغوییب پلټل نه کوئ بلړې د به ع

 واورکړئ چئ نور به د خلړو عیبونه نه لټوئ.هر چاته بد ویل  ځایه مغز کې ن

 په کینې سره د هغوی ټړوی او توازن له منځه وړی یو مهلړي عادت دی.

بیښې  شیره وز ير ده چې میوه له دننه څخه وخورې په څیدوه عادت دهغه چینج

له منځه او ي،دانسان نیړمروې خورشيپاتی ېخالې پوستړې ترېاویواز

،دوه ډوی عادت د ترالسه کولو څخه وروسته به نورد نیړمروه ژوند امړان يوړ

تل دنور د عیبونوپه لټه کې او رسوا کولو کې  واویدیڅوک چې داډوی روږ وينه 

ه  چې ترالسه  یېاوهغه نیړیانۍ ته ي مخ ونه ګور ړمروۍد نیبه .نوروي

 .يزیان رسیي يدکړی
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بد ژبۍ اوبد ،موذیان عیب لټونوونړې اوويخلک خون پورېټوی خوښ او په زړه 

له ثورو سره نه.هر څوک دنور په  يوونتوونړې نه .نړۍ له امرسون سره مینه لر

په خپل پرمختګ  ړروکړئ،ډیر دي ځاید ا سوس پر  يد ېتیروتنو باند

د خپل دوه بد عادت  کوالی شيسان چې نه ویونونړې ،او بالخره هغه ک

،ځړه ټوی له هغه ويخپل ځان بدمروه ک ېله هرچاڅخه لومړکړیو ويمخنی

چې نور له ژوند څخه خوند اخلې  يوروسته ګور ې.له څه مودويڅخه مخ ګرځ

په .ياوله خپلې دوه الس ته راوړنې څخه حیرانیي يخو هغه خپله نیړمروه نه د

 ېپه د شيی؛انسان کواليالرې شتون لر ينې او بدنړۍ کې د ژوند کولو  ېد

 ځای.د بدۍ او بدرنګې پر شياو مخ ته  الړ  يالر کې ګام کیيد ويی يهر

پاکۍ ته ، د اندیښنې اوو  پر ځاینایست اونیړۍ ته، د د جنسۍ او کړړتیا پر 

ته پاملرنه کوی په هیڅ  ېېروننا ځایپر  خونۍ او تازه ګۍ ته اود تیاري ځای

څخه  ېمخ ګرځوی  په هیڅ وجه له د ي. د لمر په لورينزمن کار نه دوجه ستو

حای کې چې د  ېاو په داس ويمخ ګرځ يپه لور يستونزمنه نه ده چې د سیور

 .يدواړو ترمنځ ستر توپیر شتون لر ويد

امله ځان تل ځان عادت کړئ چې د روننایې په لور وګورئ،اوتیارو او  ېنوله د

مو د هغه شیانو په  ي.دتخیل دروازاجازه مه ورکوئ يربد مرویو ته د ځان په لو

. هغه وخت به وګورئ ويبښوونړې  پورې اوخونۍچې درته په زړه  ئمخ پرانیز

 .شيروحیه ه  راسمه  اخالقي اوپه ک  وخت کې به مو یاستئ  نه چې بد چانسه

، وو یان موندلیچې که پیښې په بل ډوی جر وي ړر ک ېیو شمیر خلک داس

نه نیړمروه کیدی ددوو پیښو له  ویحای کې چې د د ېپه داسکیدی نیړمروه 
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چې څنګه په اړه ګومان  يډوی سره تړاو لر يله  ړر ې،بلړې نوموړيامله نه د

 .ويک

ټوله  ېاوپه د ويپیژنو چې په ژوند کې له ډیرو ستونزو سره مخ ش ډیری وګړي

یې اوهیڅ کله کړیرزه ،اونورزیانونوسره په ټینګه مبادنمنیو موده کې له ناروویو،

ورکړ.دوه ډوی اشخاص  یالسه نه د په دوه مبارزوکې ناهیلي یا خپل جرئت د

 .يیوه نه بیلګه ده د شاوخوا وګړو لپاره شمیری کیي

بی وزلۍ څخه  د ژوند له ستونزو،له ماليتاسو چې تل له خپلې بد چانسۍ 

ستاسو  يلرچې په زرګونو انسانان شته چې هیله  ويدا مه  هیر ويشړایت ک

 .ويځاییا ستاسو په  ويپه څیر 

،د اوسې اوکار مو،ملګري ېچې له هر څه سره پرد يعادت لر يکه چیر

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 

ده،که دوه  اونه ر وکړئ چې هوا دومره خرابه نده  ړ ېپه بد هوا کې ه  داس

،شاوخوا وی تغیر به مو په  ړر کې منځ راځي،یوډکړئم ورته عادت یوه موده داوا

 .يکړ ژوند به مو نړلی اوکړیهوا به مو برابره  

چې منفې  ینشی کوال،ويهغه څوک چې د ټینګواخالقي ځانګړتیاو لروونړی

،هیڅ کله ه  نه وایې چې:))نش  يه ورکړا ړارو اووینا ته د ځان په اجاز

ش  (؛نه وایې )دوه کار به په جدیت سره ترسره  ی: )کوالې(بلړې واییکوال

(له هر علت  ی) دوه کاربه ترسره کړم(همدوه ) نش  کوالېکړم (بلړې وای

 ړر ،شک اوبه ځان نه باور لری  ې،ځړه منفيڅخه ډیر یوشمیر ځوانان تباه کړ

 .ياوځواک یې ورته  لج کړړیړیروحیه کمزور هغوید
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 وينځیر اچ، په واړه کې دوالمۍ ځشيا ړارو ته تسلی   هغه ځوانان چې منفې

دوه منفې ا ړاراووینا د  ې، یعنياوتر څو چې خپل دوه  ړر ته بدلون ورنړړ

له دوه ځنځیر څخه ځان خالص  یکوال نشي،ويوانه اړ ېمثبت  عالیت باند

 .ېکړ

رووتیا  ېوند کې  د نظ  او خوشبینۍ زیينده ده .بدبینایمان او بشپړه عقیده په ژ

.متوازنه اروح هیڅړله ه  د بدۍ په تمه نه ويک ياو روحیه کمزور يله منځه وړ

چې نیړې  یو تل  ي،ځړه پوهیيشيچې تل له نیړیوسرمخ  يهیله لر ې،د دوي

،لړه هماوه څخه بل څه نده يکمزورحقیقت ده  اوبدۍ پرته د نیړۍ له  ېپات

 ېې، بلړې د رونناينه ګڼل کیي شيچې تیاره په خپل نفس کې یو مستقل  ډوی

ې،د زړه او یپه لټه کې اوسئ،ځړه روننا ېیله نشتون څخه عبارت ده، تلد روننا

 .يارواح تیاره له منځه وړ

د ځان لپاره یوشمیر بدمروې اومختلف ړړیېخپلې بدیانۍ پټ يکله چې ارواح وواړ

 .ياشړاالت منځ ته راوړ

 هر څه کې د هغه  نه برخه وګورئپه 

 انۍ  هیرې کړهېد کمای په لټه کې اوسه اود ژوند بد
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 د خونو ا ړاروځواک

هیڅ کار  يبڼه ده.تر څوچې ایمان اوهیله شتون ونه لر يدایمان ظاهر نیړمروۍ

 ((هلن کلر. ))یتر سره کوال شينه 

تر یې ویې بریا، دژوند تر ټوی ستريکړسره ژوند  اوهېلو چې په خونۍ هغوی

نه سره نه راوالست ویلي ته په میړاپیښېو  واوبد د ژوند نیړو هغوی. کړيالسه 

 يیو برابره منلې اوپه موسړا سره مخ ته تللې د اونیړمروې او بدمروې

 )چارلزکینګزلې(  

ینه خلړو کې چې په بدب  يیو ډوی ،ځواک تر سترګوکیي ېپه خونو خلړو ک

ی  چې ژوند کوال شينه  شیمروۍ په اندازه هیڅ د نیړ .ياویزې نه لیدی کیي

 .ياود بریالیتوب الرې پرانیز ويک يری.رنځونه ليکړ نړلی

 ويکه  رض کړو یو خوښ انسان او یو اندیښمن انسان  سره یو برابر وړتیا

شخص د کار ترټولو کمه السته راوړنه په کراتو له  ي باید ووایوچې د لومړنيلر

ده  ي سرچینه ده.هغه پټيد اروح د زیيند ونۍخ دویمې شخص څخه ډیره ده.

 .ويوړه پیښې اسانچې رنځونه بدمروې او نا

،ځړه يد خوښ انسان دوجود ماشین ،د اندیښمن انسان په پرتله ژر نه خرابیي

اوپه ليه موده کې له منځه   ويژ ېشخص ا ړار د ماشین نازکې پر يد دویم

 .يوړ

په   لپاره خونۍ ۍد پیشګر روویو نهنزمنو ناډاکتر ساندرس وایې: ))له ستو

نه والیاوژر  یو شمیر درمل یوډوی مصنوعي،يلر ځايکتار کې  ېلومړ
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اویزه په بدن  ېتل پات ۍون،خو خويتولید وبرګون تیریدونړې او ک  زوری

،اندام نازکه وي. سترګې رونانيچې د بدن په ټولو برخو کې خپریي يلر ېباند

و ټوی حیاتې ځواک په  عالیت راولې.په خونو ا  وي. وي صا وياو ګامونه مضوط

، ي،هوا نه بدن ته رادننه کیيويخلړو کې د وینې ګرځیدنه په چټړې سره 

 .((يماته خور نارووۍاو  ويروویتا او سالمت تیا په بدن کې ریښې ځغل

په ځمړه کې د  ېد االباما د سیمې یوه دهقان پیژن  چې تقریب  لس کاله وړاند

یې له بدن  ېپورېوه، تر د ويله سختې خونریزۍ سره مخ ش کار کولو پر وخت

بزګر ورته .پاتې کیدلو څخه ناهیلۍ شو ېڅخه وینه الړله چې طبیب یې له ژوند

  چمتو  اوپه خپل بستر کې په دمرګ لپاره نه ی زه یې ځواب ورکړچې تر اوسه

 اوشوخۍ پیل وکړ. خونۍ

ځواک تر السه ورو،بزګر ورولي وخت دوام وکړ و خونۍچې خندا ا ېوروسته له د

ر روغ او ځواکمن شو  اوتر اود تیر په څی له بستر څخه جګ  نارووۍکړ.بالخره د

 ویخامخا به مړ شویړړیمې نه  ملګروته وایې )) که خندا او خونۍ اوسه خپلو

 ((یوا

 .يډیر زیات د یاو خندا له امله ژوورال یې له خونۍهغه شمیر وګړو چې ځان 

یڅ یوه درملو څخه تلل د ه ياو خندا په لور خونۍدلو  د شړایت د پریښو

پوه شئ چې په خپل  ېپه د ويکله چې له چا څخه شړایت ک.اویزناکه  نه ده 

 نښه ده چې له دنمنانو مو ماته  ې.شړایت کوی ددويار کټینګ ېدرد اورنځ باند

ا ده د ژوورنې تر ټولو ووره الرد د نیړمروۍ خوړلې ده.له دنمنانو څخه د خپلې 

 ېریشخصیت یې له مغز څخه بهر راوړؤ او ل له شتون نه یې انړار وکړو چې 

 ووورځوو.
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څخه بیزاره  شي: ))د امړان تر حده هڅه کوم چې له هیڅ یو ستر  یلسوف ویلې 

په خونې سره ورته نه  ينه ش  او هر پیښه چې راته پیښي یاو ستړ

و څوک چې د دې سلوک د هر چا دنده بول  اای .دوه ډوی سلوک وراوالست و

 شمیرم(( یېګنهګارکړیترسره  برعړس

موږ ته  چې نوونړی ځایپر ېلیړې: ))زما په اند د د ېسرجان لوبوک داس

نیړمروه کیدی یې وه  ترسره کوی ستره نیړروې ده ویلې به ېد دندې چې یووا

ځړه د هر چا وه. ويڅخه ووره ش ېزموږ دنده ده، دنړۍ حالت به له د اوستاسو

موږ ټوی دنده لرو چې دامړان تر ویروې د نورو له نیړمرویو سره مرسته کنیړم

 حده نیړمروه شو.((

چې ستاسو رووتیا  اونیړمروۍ  یکوال شيد رونانه مغر په اندازه نه  د هیڅ شی

  ويېد ټولو حیاتې وړو  عالیت طبیعوی.کله چې مغز خوښ کړيسره مرسته و

له اندیښمن مغز .شفاف مغزه ويواکمن اود بدن په ټولو برخوکې نظ  او رووتیا

  ړر تل د و  او خپګان، توپانونو . رونانه  ويدنده  ترسره کپه کراتو نه  څخه

بې  شيهغه کار چې په ارامه اومتوازن ه مغز سره تر سره  ويبریا خپل ېپه وړاند

په هماوه ډوی داندیښمن او و  زده شخص په  کمای .ويعیبه اود دوام وړ 

 ځاییو  شي، له نارضیاتۍ،ورخطایی،یا کرکې سره نه يه لیدی کیيکارونو کې ن

 وي.ځړه د هغه چا چې وجدان پاک يګنګاره شخص کمای ته نه رسیي کیدلی

کې چې د شرا ت ،خلص نیت  او رنتنولې  ځای.هغه يورته ورسیي شيیکوال

 .مومې،کمای هلته الر نه وياویزې نه 

چې له یوه خوښ  يمینه لر  ځړه ټوی ويخوښ شخص په کارونو کې بریالی

اوبد خویه  ي.جنجالې ،بد سلوکه ملګريشخص سره د ملګرتیا اړیړه ولر
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تیښته خو ټوی له هغه څخه  يماهر ونو کې شخص که هر څومره په خپلوکارو

چې له  يبیا ه  مینه لر يونه لرهمېګټه تر ېماد ه که ې.بشرته  تر دويک

 .يخوش سلوکه شخص سره اړیړه ولر

ې چ ويش ېکار وګټې له توپان سره مخ ده .په امریړا کې ژوند داس نن نړۍ د

.د دوه توپان په منځ کې انسان ځان اړ نه درلود یسار یې دتاریخ په اوږدو کې

 ه  واخلئګڼې چې ارامه سا

.کله چې له ېه پریيداو ارامکړیله کار ازاد  غزد څوشیبو لپاره د شار اود تلوسېم

د  په سختو ګرمیو کې ېمحسوسو چې د دوب ېمخ کیيو داس خوښ انسان سر

ه خونې سره نه ؛اوهغه ته پياونرم شمای زموږ په مخ لګیي اوقیانوس نړلی

له   یاستړ يلپاره زموږ  ړر ېمود ېدوه ډوی خلک د لنډ راوالست وایو.ځړه 

 .يیاده وړ

په  تهسوداګرو یاشتود خپلې سیمې د خونو   سیالنیان په کلو کې خلک په م

چې خپل مالونه په  شيیسره کوال اسانۍ ېش خویه سوداګر په ډیر؛خوويتمه 

نه سلوک او اخالق  ويک ې.څوک چې په لویو کارونو الس پوريوپلور هغوی

او هڅه وکړئ چې محبوبیت ترالسه  ئباید د خپل ژوند قانون وشمیر

،خبرونه تر يلیدنې ترسره کړېلپاره چې په زړه پور ې.ورځپاڼه لیړوونړې د دئکړ

 ..يچې یو شمیر ملګرې پیدا کړ ې،اړ ديکړ ياوپټې پیښې راڅرګندیکړ السه

او خوښ انسان ټوی  يد انو په مخ  ټولې داروازي پرانیستېاله انسانحد خوش

ته  ځاید یو  ويه او د چا چې ټنډه تل  ګونځیوی.خو بدخيځایونه په واک کې لر

کارونه هغه کارونونه .ووره  ېچې په تړلو دروازو  شار راوړ ېد ننوتلو لپاره اړد

 .يد وي، نه سلوک او په ادب او نزاکت سره ترسره شچې په خوني يد
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 يکیي بریالي ېاو ژر په د ويډیر ژر پرمختګ ک ويکارکوونړې که خوش اخالقه 

حای کې یې وجود ه  له هغه او په عین  يچې خپل حقونه او مقام پورته یوس

 ګټه اخلې. څخه کا ي خونۍ

 :ويوه دا ډوی کیسه کویهغه پیښه چې خپله ورسره مخ شبل  يامور  ناولی

ځواک د ځان په اړه یو ځلې بیا تجربه کړم. له  ))پریړړه مې وکړه چې د خونۍ

،له پخوانه ډیر شومروان  د ترپه خوا يسره  یوه ورځ مې د کارړړیپری ېهمد

ر شوم اوومې لیدی چې په وم .له ځان سره مې وویل:څو ځلې ځیاندیښمن او خ

ه ه  .باید پوه ش  چې زماته ځواک او ارامتیا رابښې ۍوشالاو خ ۍورو خوندن

 زه په  نورو وکړم کنه؟دوه توان لرم چې دوه ډوی اوی

او هڅه   له ځانه سره تړراروم اوارمتیا  ۍخون  منځ الر کې مې  پریړړه وکړه په 

 يزاو خوش چانسه ی .ددوه  ړر تر اوې ځان قانع کړم چې نیړمروه مې کوله

 کړیوي،لړه وزرونه مې چې پیدا ويمحسوساوه چې بدن مې ارامه ش ېداس مې

رو په څی هغوی ړر کاوه چې د  ېم ېاوداس اوالوزم.شاخوا میرمنو ته مې نظر کړ

په حالت مې زړه  هغوی.د ينښې پیدا شو اونارضایتۍکې د خپګان ،اندیښنې 

 هغویبرخه  ده یوهوسوځیده .اوهیله مې کوله چې هغه نور چې زما په دننه کې 

 ې ته دننه شوم.خون ېته ه  وروبښ .کار

ړه څنګه چې طبعا خوښ لروغ بړ وکړ ېد حسابدارۍ له انجلۍ سره مې داس

ورو،ورو زموږ منځ کې مینه او عاطفه پیدا شوه اوټوله ورځ هغې نو انسان نه وم 

ې م چاو زه پوه شوکړیخوا او هغه خوا خبرې و ېپه خونۍ اوله د ېه  ما ووند

 .خونې مې هغې ته ه  سرایت کړی
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وه چې هیڅ  ا پړې دنده کوله له هغو اشخاصو  نه ریس چې م دې چې کمپنۍ د 

 یې کار لپاره پورته کیده اوتند خویه ه  وه.ددې نه سر کاره یې  سره له  کله

ورځې وای ډیر به خپه او زړه به مې مات  سخت اخطار راکړ که نوري ېماته داس

وو  کړيپریړړه مې  هغه ورځ  حساس ی .خوله څنګه چې ځړه ډیر  وه ويش

کړ په احترام  اوخونې مې ځواب ور ېبه نه خپه کیيم داس چې له هیڅ پیښې 

ترلمر پریوته  دویمه پیښه وه  ېورځ .اودا دهغېويچې د ټنډې ګونځې راکمې ش

 ېخونه کې خپله اود شاوخوا ملګرو خونې م يوکړه چې په کار مې هڅه ېپور

 ه  شوم. او بریالیوسات  

 داوام ورکړ. ېپه کورنۍ میلمستون کې چې ه  اوسیدم همدوو تجربو ته م

او دی  په ځان کې له بی عالقه ګۍ یې ېرو کې چې وړاندکسانو په څی د هغو

.اودوه  ويپرته بل څه نه وه لیدلې،د دوستۍ او تودوخې نښې راپیدا ش ۍسرد

 کړه. يړاوېپ برخه کې عقیده ال ه  ېد تجربو مې په

چې په دوو کړنو مې  پوه شوم ېپه پایله کې ددوو یو شمیر تجربو وروسته په د

 ونې وینا وکړم.خ دش  خپله ه  خوښ اوس   او شاوخوا وګړوته مې هم یکوال

ووایئ: ))وواړم که کارونه مې منظ  ه   ېځایه باید له ځانه سره داس ېنو له د

وینا  وخوا وګړوته مې ه  د خونۍټولو شا په خونۍ  سره ژوند وکړم او وينه 

ډوی  خوشالیانۍ چې ډوی  ئوبه ګورکړی،که له دوه ډوی  ړر سره سلوک ووکړم

 ې.هیڅ لړه به ه  بيوووړیي څیراوخوا کې لړه د ګالنود ووټیوپه به ستاسو په ش

 (ويواکمن  ېاوسوله اوارامې به موتل په ارواح باند شينه  يملګر

وریځې  ېتور یښنو،او بد مرویو ډکه ده چې ددوېدله ومونو،ان ېپور ېنړۍ تر د

ۍ خونو او په اح نیولې  یو لمر ته اړتیا لرو.نړد له منځه وړلو لپاره چې زموږ ارو
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 تخ  ي چې ارامې او خونېیا لر، هغه روزونړو ته اړتيزړه پورو خلړو ته اړتیا لر

 هیله او زړروتیا نورو ته ووایې. ېوشند

ستر میراث ده،ځړه  ېویمنه خزانه ده.خوش خارواح د مای ارزنت خوشحاله

له منځه  ي،نور یې شاوخوا سیوردي ه او ارامې تل ورسره تړليسول

او جرئت  .ځواک ناهیلو ته ه  خونۍوينونه رونانو،اندیښمن زړيوړ

توګه که نه سلوک له محبوبیت،ادب اود مخ نړال سره  یپه ځانګر.وریښې

ارزنتمن  رسره د پرتلنې وړ نه ده.ددېیله و،د ځمړې پر سر هیڅ یوه پاويځاییو

رونانه زړه  ومخ دیوه خوښ ا ،نړلیسه کوی دومره ستونزمنه نه دينعمت ترال

په څیره کې نه بلړې ارواح  یلمر لومړ وبرګون څخه عبارت ده.دننی ېله بهرن

موسړا چې  .هغه نړلييمنعړس کیي رې تهي اوله هغه ځایه څیراڅرګندیيکې 

 .هدیت وربښې د هغه دننې لمر له وړانګو څخه بل څه نه ته رنګ او جذاب ېرڅی

ه  د نورو له زړونو څخه  ي خوښ وګړيپه هماوه ډوی چې لمر تیاره له منځه وړ

چې کله کوم مجلس ته وردننه  خوښ وګړي ويک ېریومونه خپګان اواندیښنه ل

هغه لمر په  دویویچې ټوی ځان خوړونړې یا ځان وونتونړې هلته ټوی ش شي

شخص له  راولې وين .ددوهېولااوروننایی ریوځلیيپه منځ  چې د وریځور څی

اوهغه بحثونه  ينیستل کیياد ژبو قلف پر.ويلیدو څخه هر څوک خوند محسوس

او چاپیریای له خونې   يکیي  ېساړه او بی ساه وه یوځلې راژوند هدم ېدچې تر

 .وياو نیړمروې ډکیي

ه  د ځان  شيیده چې تاسو کوال هنشاط( یو له هغو سترو خدمتونو ن))تعمی  

اوه  د شاوخوا وګړو لپاره ترسره کړئ.په کړنو کې مو، په هغه کار کې یې 

یئ اوپه ټولنیزه اړیړو کې به مو دوه ډوی  ړر له هر ډوی  شار  ويترسره ک
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 شيالړ  چې تاسو یې خوا ته ېمخړې له د ې.دندڅخه ډیر په درد وخورئ

 ېټول خپلېاوټولنه به  ويستاسو په لټه کې  به ،ملګريستاسو په لور به راځي

 طبیعت د یو ډوی جاذبې ځواک لرونړی.خوښ ستاسو پر مخ پرانیزي  يدرواز

ده.اودوه ځواک له هغه مقناطس څخه عبارت ده چې د ژوند ټولې نې برخې 

 .ويځانه ته راکش

او  وينې ځانګړتیا ې،یوازېاړیړه کې نیس چې له هر چا سره ځان اړ کړئ 

په خپل  او ووره والی ويیې ووینئ اودوه ځانګړتیا ي اوارواحي ووره والیاخالق

په عیبونو مو خپل مغز مه مغز کې الپسې ستر کړئ.راسړین وایې: ))د نورو

برخې  ې نې ځوکمنيېییواز وئ.له هر چا سره چې لیدنه ککوئ یستړ

ر امړان تسره بدرګه کړئ اود  ويوګورئ.دنورو نه عادات او اخالق په درنا

و عیبونه چې ستاس ويکړئ.په دوه وخت کې به هغه عادتونه  تقلید  ېکچې پور

ر شی په ځیی((که وکواليپاڼو په څیر په ځمړه ولویيد  به د منې وياو نیمګړتیا

چې هیڅ کله به د چا عیبونو کړئ ور ځایسره دوې موضوع ته په خپل مغز کې 

بیا به ه  ورپسې بد  يلر ووره عادت ه  ونه ئ  اوکه تر ټولو کوچنيته نه ګور

.هرڅوک به تاسو ته د سولې شياو خوښ  وایاست ،ژوند به مو ډیر نړلینه 

له تاسو سره دوستانه اړیړې  چېکړیاوهر څوک به دا هڅه و ېدرون یرېڅ

 .وساتي

 نو برخوته وګورئ ېتل د یوی پیښې  یواز کړئپه هغه صورت کې چې عادت و

ي کمې بدیانۍ امړان لر پرسر ډیري ره به پوه شئ چې د ځمړېپه اسانۍ س

بدیانې  دیری يچې ستاسو حالت ته زیان ولر رامنځ ته شي یا وموندی شي

.په حقیقت کې به هغه بد شړله نقاب چې ستاسود  ېپه نیړیانو واوړ شيیکیدا
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نه لړه شړایت،عیب او ټوی بد عادتو  ينیړۍ د طبیعت مخ یې پونلې ده  لویي

ونه به ستاسو نعمتدسر تر ټولو خوندور  مړيځ اود  شير پلټنه  به مو هی

 .ويشتمنې

 زو څپو پر سرلمر ترالسه کړئ ؛د تی

 مه ځوریيئ.

کې یې له څپوسره   ځایشی په هر  یچې کیدا ی،سیند د ژوند توپان لرونړی

 .شيمخ 

 تیر شئ؛ ودریيئ یې څپې ماتې کړئ اوله منځ څخه

 جذر اومد شاته پریيدئ.

 ووینئ.  لمر به ساحل کې به نړلی

له و  اواندیښنو ډکه ده چې  خپل  ېبحث وکړئ؛نړۍ تر د نیړمرویو په اړه د 

 .يساتلو ته اړتیا نه لر

 هیڅ یوه الره په بشپړه توګه ستونزمنه او ناممړنه نه ده.

دوامداره کار اوله و  اوخپګان نه  نو او رونانه برخو ته وګورئ ؛ارواح مو د

 او اندیښمنه ده. ستړي

 (االویلرویلړاکس) .ئبحث وکړ په اړه ېیلپاره د سمون او روننا د ارامتیا
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 وګرایې له منځ یوس منفي

 څخه بهر  کړؤ. یه بشپړه توګه د خپل ژوند له ډیړشنرګرایې پ باید منفي

 ېریه لن یې چې باید له ژوند ې ټوی هغه شیان زموږ په یاد راوليګرای ځړه منفي

 کړؤ.

ه بریالې هیڅ کله په کوم کار کې ن يوحیه لرر چې منفي هغوی( اګسن پروګنی)

په کې  ۍاوموذګر ناتوانۍ بې وزلې، ې،یوازکې خونې نه شته هغوی،په يکیي

.تل د زمانې له بدۍ،د چارو له یئ.هر څه یې چې لیدلې په هړله بد وايلیدی کیي

امله د  ې،له همدويحالته،نارووتیا،بې پیستوب او داسې نورو څخه شړایت ک

 .راځي ېاود خپلو ناوړه ا ړارو تر اویزی الند ويځواک راکم خپل  عالیت

جاړونړو کلماتو په شاوخوا ي او تل یې ا ړار د ویډوی  لر ي ړر څوک چې ویجاړ

 يد بدن د جوړنت او پیدا کیدو ځواک یې کمزور ورو ګورئ چېوروکې ګرځي 

ریای چاپی ی په منفيکوال شي،ځړه د پیداکیدنې عناصر نه اوله منځه ځي يکیي

ي چې په ټیټو مقامونو کې تورن د ېبدبینه اشخاص تل په د شيکې وروزی 

 .ي.د ژوند څپې یې تل شاته وړياوله ناتوانۍ سره الس اوګریوان اوس شيپاتې

رونانه  اې ځوان ملګریه ؛که ځان منفي ا ړارو ته وسپار،هغه هیلې چې د

 ي.منفشيو مسموم او ژوند به م ويش ي بی ثمره به پاتېلپاره  لر راتلوونړي

اوپه ځان باور به په تاسوکې ووژني  کړيبه ستاسو د ژوند نیړمروې وال  ېګرای

 .شيد برخلیک والم به  يواکمن اوس ېچې په خپل برخلیک باند ځایپرېدد
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، په هر ويوده ک ياشخاصو کې چې په ځان باور لر ځواک او توانایی په هغه 

 شيیپه بریالتیوب سره کوال ېالند ي، د ایمان تر سیورويک ېکار چې الس پور

په خپل مغز کې طرح کړئ اوبیا ورته  یشئ،د بریالیتوب نقشه لومړ بریالی

ترسره یې اوبیا  باید ووواړئ ي. لومړيترسره کوی د . وونتله ورکړئرنتنې بڼ

 په خپل مغز کې طرح کړئ.کړئبڼه وریچې ماد ېمخړې له د ته کړئ.هر څه

باور ولرئ هغه  ې، په دوينیولی ځایړه کې اوشک مو په ز ېکه بی ایمان

. هیڅ ئډوی مخالفه ده هیڅ ګټه  به تری پورته نه کړ ينړۍڅخه ستاسود  ړر

مخ ته الړ  يچې ورته ټاکل شو ی له هغه حدونو نهکوال شيڅوک ه  نه 

 .ئونه شمیر ده ، ځان باید کوچنی .هرڅوک چې ستر وونتوونړيشي

بریالتیوب ته درسیدلو   لپاره د  د ایمان  رئ.ا ړار باید باد ته وسپا ټوی منفي

په  ېساه یا نفس په وړاند ې.انسان باید دخپليګام اخستل بریالې د یلومړ

ترسره یی کړئ او تر کومې  يسره دا تړرار کړئ چې څه وواړ ېټینګې اراد

 .د هغه کار د ترسره کولو ځواک لري کچې

 ېداس ويکې سترګې ووړ ځاید بیلګې په توګه یوماشوم چې کله د خوب په 

بهر ته  څخه به بهر نه ش  او بی ځایه به هڅه نړوم چې ځایهې: ))د خوب له یوا

 ړه ترڅو چې هغه ماشوم د خوب د ځايووځ ((په دوه وخت کې پرته  له ش

 شي،نه يباور ونه لر ونه کړئ او په خپل بریالیتوب بڅخه د وتلو پریګړه 

 .شيپورته  یکوال

خامخ کیدو وروسته ووایې: د م چې د هر کار سره  شي عادتېکه ماشوم داس

اوبی ځایه هڅه  یمحسوسوم چې وبه نه ش  کړا هبه نه ش .خپل ))بریالی

کړئ او په . هیڅ کله به یې درس زده نه شيکوم.(( اوله دوه  ړر سره عادت 
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ورو په مغز کې ی ((د ویلو عادت ورو.د ))نه ش  کوالشيازموینه کې به ناکام 

ه  یې په ځان باور له منځه  ېپه ژوند یې واکمن کیيزیانمینيي  ويلریښه ځغ

 .ياو ه  یې وړتیا ته زیان رسیي ځي

په پام کې ونیسئ.هغه ځوان چې د کارپه ترسره  موضوع برعړس ددوې

سره  ځاي ورکړي،هر څومره چې له خنډونوپه خپل مغز کې  خپلې وړتیا ته کولو

هغه د  اوپه پایله کې دوه ډیروالی يزیاتیي وړتیا یې ه  ال يډیر مخ کیي

 بریالیتوب په لور بیایې.

 ېپه دکړیوخت د یوه ماشین یا طبابت په اړه  ړر و وکیل ډیری که یو حقوقي

رشته کې کوم مقام ته  خپلې تخصصي په ی چېکوال شيوخت کې نه 

اود قوانینو کړیلپاره  ځانګړی  زده کولو.ځړه هغه بایدخپل ذهن د قوانینويورسیي

 .يورکړ ځاياصولو ته په خپل مغز کې 

 یستړ ېمسایلو باند ېرېپه ل رشتې نه تخصصيخپل مغز  له خپلې  چې څوک 

.په دوه وخت کې له يپرمختګ وکړ یکوال نشي، ويپه هرکار کې چې  ويک

یوه چانه د سالمو اومظبوطو ګړنو تمه  چې ال پخوایې ځان مړو اوکمزورو  ېداس

تر هغې چې په خپلې  رنتیا ه  د خندا وړ خبره ده. په ويکړیا ړارو ته تسلی  

اوکه مغز  ويتړلی پورېاو که معنویاتو  يکه ماد ئمتعقد اوس ېاندکمزورۍ ب

او خپل  يدرجې څخه نړته راول انساني ې طبیعيمو خپله مو ځان له هغ ېپور

چې کله ژوند ته رادننه  . یو شمیر وګړيیکیدا ېنيد شينظر او موخې ته نه 

. ایا په دوه ډوی  ړر سره کوالی شو د بریالتیوب هیله ېان ناتوانه نځ يکیي

 ولرو؟
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متعقیده ده  ېباند ه پام کې ونیسئ چې په خپل بد رنګېیو ځوانه انجلۍ پ 

چې د  يهیله لر خوپه عین حای کې  وياودوه موضوع هر شیبه سترګوته در

ی کې ه هغه په حاېپه داس يدرجې ته ورسیي ېنړال تر ټولو لوړ وياومعن يماد

نړال   يیو ډوی نظر باید په خپلې ارواح کې   يیله لرکیدو ه رنتیا سره د نړلی

هڅه وکړئ چې ځان د هغه په شان کړئ. په دوه وخت کې  ېانځور کړئ او د د

ي.که هغه تل په نړال ته به ه  ورسیي وينړال بلړې معن يچې ماد ېنه یواز

 ياو بد چانسۍ څخه وځوریي بدمروۍ او له خپلې کړي ړر و ېباندخپلې بدرنګی

 .وينړال دهغې بلنه نه قبل

وین  چې په ځان د نه باور له امله په خپل کار  او انجونې اوهلړان پیژن  ډیری

دنمنان  خیالونه او دوه د نیړمروۍ ، ی.دوه سیوريکوال شيپرمختګ نه کې 

ړال تر لې درئ شاته پریيدئ او د ځواک او نیکړئ،د ناه ېریموله  ړرڅخه ل

 ته ځان ورسوئ. يټولو لوړ ټړ

،دځان  بریالې کیيئ ېکارونه په کولو باند ويندموخو سره په ژوند کې  ېله د 

 .يلپاره شخصیت کیي

د هغه ویجاړونړو ا ړارو په اویزه چې  شيیخلک وکړا ويه   یو ځلي يکه چیر

کې  دوه ، نور به ټوی عمر شيله امله منځ ته راولې پوه  د بی وزلۍ او ناتوانۍ

ي دبې وزلۍ که څوک په خپلې بد چانسۍ باور ولر ا ړارو ته  الر ورنړړئ. ډوی

یچې کړا نشينورو په څیر به و چې دکړی ړر و ېاوداس  شيالم به و اوناتوانۍ

چې ازاد اونیړمروه  يونه توانیي ېهیڅ کله به ه  په د  شيپه کارونو کې بریالی

. که څوک په خپلو وړتیاو باور نه  يشالړ  بهاو د پرمختګ په لور کړیو ژوند

، بیا نو  په شينه  ر به بریالې شتمنچې د نورو په څی متعقید دي ېاوپه دیلر
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؟دوه ډوی يد ژوند له ستونزو سره مبارزه وکړبه په تړیه سره  ېکوم ځواک باند

هڅې او ېله یوه ستونزمن حالت څخه د ژوورنې لپاره د دوامداراشخاص  

باور نه  ېمصر ولې.ځړه په د شيته اړتیا ده نه  يره انرژکونښ لپاره چې څوم

په خپل نفس کې د تړیې وپه خپل الس کې ده او ېچې د ستونرو حل د د يلر

 اړه په .تل د بې وزلۍ ويپه  ړر کې   ټړې نه مومې. تل د بې وزلۍ او بیچاره ګۍ

چې  يګور ېچې په خوب کې ه  داس ې. تردوياو بې وزله سلوک ک ويک ېخبر

مې. کوم ځواب نه موخو  يلې څه نه لرچې وله ځان پونتې اوبیا  يڅه نه لر

له ځان  یې . ټوی امړانات او موقیعتونه دوه  شخص ځان یو منفې ګرا کړی

واکونو پام  چې پر مخ پرانیستې اوهغو  ځ ېدرواز یې د ناکامۍ ېاویوازړړیېریل

له السه  يهغه له دوه ستونزمن حالت څخه وژوور شيیتوانایې یې کوال

 .يورکړ

پر  ځایځواکمنتیا سره په مغز کې  ې ړر په داس نارووۍیوشمیر وګړو د 

سره  نارووۍیلپاره چې داوږدو کلونو لپاره  د  ړر ېچې روغ ځان یې ددړړیځای

او په رنتیا سره ناروغ شوی.په کړیالس وګریوان وه  خپله رووتیا له السه ور

 .يمتعقید کیدی ناوړه پایلې له ځانه سره لر ارووۍن

ډوی  په ارثي لړه  سرطان  نارووۍپه توګه که باور ولرو یوه ګوانونړې د بیلګې 

 ويیا اوریدلې  ويکې ویلې  ځایاو یا موپه کوم  يزموږ په ځان کې شتون لر

 یې  کلونه يښت کلنې کې راڅرګندیيمعموال په څلوی نارووۍچې دوه 

لړه یوه بې زیانه  شيیاو همدوه اوږده اندیښنه کیدا  یودلو ته په تمه  راڅرګندی

 ېټپ باند په ګوانونړې يتولیدیي کې  په یوه برخه  بدندبرامدګې چې زموږ 

له  نارووۍې د سل یځوانې نازک بدنې انجلۍ ته وویل شوه چې مور وي.یيواوړ
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ښنې څخه د ځان له پي اوباید اخته کیدو وړتیا لر ېاو دا ه  پر ويامله مړه ش

خپلو سترګو ته انځوروی  ګوانونه  ې انجلۍ تل د سل وجاړونړېوساتې. بی وزل

تل به یې ورته شاوخوا اوله دوو ا ړارو سره وټیده، خپله اشتها له السه ورکړه.

)ځان  ېاوزیاتوه به ی ياو رنګ خرابیي يوګړو ویل چې ورځ په ورځ کمزور

همدوو شیانو  ېچې مورد ېاوسه.پوهیي ېریوساته، د هوا له جریانونو څخه ل

هغې  ېیوشمیر نورو مقوی دواګانو باندچې دکبانوپه ووړیو او  ېووژله(سره له د

وې بې وزلې انجلۍ  چې دد یدوو درملو ونه شو کړاخو ،ته ځواک او اشتها ورکوله

رته راولې.خو ایا درمل ځواک چې په بیرحمې سره له منځه تللې وه بی ويمعن

نعمتونو  يچې له سترواسمان ځایله ژوند سره مینه او په ځان باور شيیکوال

 ي؟ېڅخه ده ونیس

ته  ۍځواک له السه ورکړ اوځان یې ناهیل ويبدمروه انجلۍ ورو،ورو خپل معن

 .وسپاره

څخه ډیر له شاوخوا زیان اړوونړې ویناو اویزو  هغه په  نارووۍاوبالخره  له 

 بشپړه توګه ناتوانه کړه او مړه شوه.

او د   يپه څیر ډیر بیلګې موجودې د ېه د دا سوس چې دا یوازنې پیښه نه د 

له امله د منځه تلو  ډوی ناوړه تخیالت او تیره ا ړار   ېله همد یبشر ژوند ډیر

چې نارووۍو ویره  او یا هغه  د یوه ظالمانه برخلیک نه د قربانید يپه حای کې د

ژوند کچه د وګړو په لمنځه  دکچه دوګړووالدینو د تیروتنو پایله ده، په ډیره د 

منطقه ده  ېحای کې چې دوه ویره دومره ب ېپه داس يته رسیي يتلو سره پا

 .يمجازات کړ ويد وژنې په تور یا  په پلرنې وال سره ز ئلړه څوک چې ووواړ
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متعقید  هغویباید د ځوانانو له مغز څخه بهر کړو. د  ېعقید ېدوه ډوی ناسم

ووواړو ووایو چې لمر  ده لړه چې ې بیخي داسېانو باندکوی په دا ډوی شی

اوله نظ  ا و روزنۍ  څخه خپګان  ي. له مینې څخه کرکه زیيويتولید يسیور

اوبی رحمې ده بلړې هیڅ کومه ګټه نه  ې.ددوو ډوی  رضیوویل نه بديتولیدیي

 شيدا ډوی له منځه الړ ېچې دبشر ژوند د هنه د راضي ې)ج( په د ې.خدايلر

چې  باید پوه شوېپه د ويشرایط چې هر ډوی  او ارثي ږ د نیړونو میراث.زمو

اوموږ خپله په  کړيځواک را موږ ته د واکمنی ېو باند)ج( په هغو ټول يخدا

 .هر څه ته بدلون ورکړو د باور له  الرې ېه ځان باندشوپ یسره کوال اسانۍ
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 ایمان او عقیده

 .يد دیېوونتل توان

 .د بریالیتوب الرېيباور لر ېباند وړتیاوو په خپلې چې ېهغه څوک دیپیاوړ 

په موسړا سره  ته څیښتن او خنډونو ېاراد ي ځي چې د ټینګېدهغه چا په لور

چې په ټینګه اراده  ړه څنګه چې امرسون وایې: ))هغه څوکل ېینه راوالست وا

چا د بریالیتوب احتمای یې له هغه  ويد )ستاره اسبد تر السه کولو لپاره هڅه ک

 پاڅیييسره  چې د خپلې موخې لپاره په بی حالۍ او سستۍ ېڅخه ډیر د

،مغز وي،ځواک ته پراختیا ورکويرېزموږ باور د بریالتیوب دروازه ده،مهارت ډ

ستاسو  وي.کوم کار چې ترسره کياو د عمل کولوپه  ځواک  ورزیاتیي ويسال  

ستاسو د  ويیهر څه کمزورد باورنو زیينده ده ،ستاو عزم ،اراده او باور ده.که دا 

 ده. يکار الس ته راوړنه ه  کمزور

نظر  ي.هر څه ته په سر سرينظریاتو د لرلو وړتیا نه لر ود سم يیو شمیر وګړ

خپلو  ېالند ې،د نور تر اویزويچې ژورتیا ته ځان  ورس یکوال شياونه  يګور

 ېتر دهړړ،پریويچې کله پریړړه ه  ک ې،تر دويا ړارواو عقایدو ته تغیر ورک

ګوچني پیښې سره بدلون مومې،نیوکې منې او یا  ويچې له ی ي بڼه لر يسر سر

 شياوپه هیڅ کار یې باور نه  وي.دوه ډوی اشخاص بې ثباته  د نورو ا ړار منې

 .یکیدا
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د چا چې کار ؟ي، د څه لپاره په درد خور يړولو ځواک نه لرړړیڅوک چې د پری

دوه ډوی اشخاصو چې هر څومره  ، پهينه لر د تړیې مضبوط ټړی ويسطحی

سمو او مضبوطو نظریاتو  .څوک چې دینه شو کوالپرې باور  ويشریف هم

 .يکې د بریالتیوب چانس ډیر لي دیې په ژوند  وينه  درلودونړی

 له دننه څخهپام کې ونیسئ:د چا ا ړا رچې  ه  په ددوې موضوع برعړس

ځواکمن او په  څوک چې ،یانېنیسې ځایاود  ړر په  ژوره کې  چینه اخلېسر

.د دوه ډوی اشخاصو ي،د هر چا د باور وړ ديخپلو پریړړو کې ټینګه اراده ولر

ه   د  و هیڅ کله ېاو د متعرضه خلړو وامغای ته ووږ نه نیس يا ړار متغیره د

 .خپلو موخو څخه الس نه اخلې

 یچې  ړر  شئپوه  ېاوپه د يباور ولر ېځواک باند که ځوانان په ایماني

 ې د.تل د اراديورسیي ،خامخا په لوړ مقامونو ته يک څه معجزات لرځوا

دیوه کار د تر  یو ډوی ده.ارداه یانې بحث کوو :اراده د ایمان  ټینګښت په اړه

 د هغه کار دتر سره  کولو وړتیا.نه  ولو پریړړه اود ایمان له نښوسره ک

ر سره کولو کې د هغه کا ر په ت ېړتیا باند  تر څو چې په خپلې وهیڅ څوک ه

،څوک چې په یتر سره کوال شيهغه کار نه   يباور ونه لر ېد یې کړيچې پیل 

چې ترسره  يمتعقید د ېاو په د يباور ولر ړنوګ ومضبوط ایمان سره په خپل

راوګرځوو.په خپل یې څخه  الرې ي  چې له هغيتوان لر ېهیڅ د د شيیې یکوال

.کله چې یو کار ترسره  ويوونتنه کایمان خپله د بریالیتوب  ېبریالیتوب باند

ډوی  ېشئ. په د یتل دا له ځانه سره تړرار کړئ چې هغه کار ترسره کوال کوئ

او جرئت د ایمان اصلې بنسټ ده.څوک چې د کار په  يستاسو جرئت ه  ډیریي

ش  ترسره یی  یترسره کړم((،))کوال ې))باید یېیله ځانه سره وا ېوړاند
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دا چې خپل جرئت  ېکولو پریړړه لرم((،نه یواز کړم((،))د هغه کارد ترسره

کوئ،. هر هغه څه چې مثبته اراده  يځواکونه ه  کمزور ،بلړې منفيويزیات

.تر ټو لو ستونزمن کارونه د ځواکونه چې مقابل ټړې ده راکموي يمنف ويډیر

 نظریاتو سره  ی شو، خو له منفيپه درلودلو سره ترسره کوال ېاراد مثبتې

 .کار د ترسره کولو امړان ه  نه وي ترټولو اسانه

چې دمبارزه کولو  يدهغه چا لپاره امړان لر ېبریالیتوب یواز ېپه ستونزو باند

 .شيې بریالی.بریالیتوب دهغه چا مای ده چې وواړويځواک لروونړې 

ر ا ړار له بدچانسۍ په  څی اتوانۍلپاره ،د ن ته درسیدلو ي موخېهرۍ کې نړپه 

او  ي ړر و په ټوی ځواک سره رد کړئ.هیڅ ډوی ماد بهر کړئ،دوه مغز نه

ځواک ته الر ه مه ورکوئ اووسوسه او نه بریالیتوب  موله زړه څخه  ويمعن

ر کاروکړئ او په ید لویانو په څ یکوال شيوباسئ.هیڅ کله  ړر  مه کوئ چې نه 

ر چې ستاسو ا مه کوئ. د شک هغه خطرناکه مارپه څیفاکت ېټیټو مقامونو باند

خپل  قر او بدمروې په  دهیڅ کله له منځه یوسئ.کړید یې له کواښ سره مخ ژون

هړله څه مه  ېپه د دوه موضوع له ځانه سره مه تړراروئ اومه کوئ  ېاړه خبر

یاست چې  نړۍ ته راولي ېلیړئ.دوه شک موباید له  ژوند څخه ووژنئ.تاسو د

 سره ژوند وکړئ. او خونۍ روۍړمله نی

او بریالیتوب  هیڅ څوک د نیړمروۍه وکړئ چې خدای)ج( ګار سره وونتنپه ټین

پریړړه وکړئ  يدمخلوق خپل  ړرد  ياو عاجز ويله سرچینو څخه نه محروم

و لپاره خوشبینه اوسئ اوله بدبینۍ څخه تیښته وکړئ.د حق او چې د پیښ

له ن  ولرئ اود ومنئ چې د ځمړې دسر ایما ېبریالیوب باند يپه اخر رنتنولی

اووخت کې  ې،اود نړۍ په ترټولو نه ځا ېرین وګړو څخه یاستخوشچانسه ت
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ته  ېهیڅوک د چې ئباور ولر ېاوپه د ېیزیيدلې یاست ځان ته مبارکې ووا

. په هر وخت کې په کړيچې ستاسو کار په سمه توګه تر سره  يحاضردنهد

وویاړئ.هر ورځ د ځان لپاره د خوښ اوعالقې  ېخپلې وړتیا ،رووتیا او روزنې باند

موضوع راپیداکړئ. اوهیڅ کله مه هیروئ چې خدای)ج( تاسوته د ډیرو نیړیانو 

چې بریالې استې.او  شيپوه  ې. په خپل بریالیتوب باور ولرئ او په دېژمنه درکړ

 .ېباور ولرئ چې وونتنه تر سره کوی د

کله مو چې  ړرد موخې په لور متوجې کړ باید شاوخوا وګړې مو ستاسو 

کوی مو باید په  ېره او بالخره خبر، څې ړئ.خوځیده ،کاليلتوب کیسې وکدبریا

د ناهیلې کومې اویرې پړې ونه لیدی  ويانا سره د بریالیتوب زیينده ټوله م

کړئ او په ایمان  ځایپر  ځای.که هر سهار مو د بریالیتوب  ړر په مغز کې شي

.دوه که يډیریي ېساو ترتیب سره د هغه په لور الړ شئ، د بریالیتوب امړان ال پ

شئ ترسره  یله  کوالاویامشخصو    رموی د تړرار په وسی ويد نصیحت له الرې

او کار ته به  شينه  ېتاسو ته نيد ت کې به بی جرئتي.په دوسې حالېکړیې 

 .ويمو کوم زیان ونه رس

ړه نه ،په ټینګار سره دا په ځان ومنئ کړیچې کوم کار به ترسره  ېکه شک لر

شئ. په ځان بارو لری د هوښ د ترالسه  ېر ترسره کوالچې په نه توګه هغه کا

چې کوم کار  وي.تاسو ته دا امړان درکويسره مرسته ککولو او د انسان وړتیا 

 په نیړمروې سر ترسره کړئ. ېپایلې ته تر رسیدو پور کړيمو پیل 

که دوه اصولو ته  په ځواکمنتیا سره دوام ورکړئ وبه ګورئ چې په ډیر ک  وخت 

،پیچلې مسایل به ېنظر په بشپړه توګه بدلون وموم ېو د ژ وند په وړاندکې به م

ه وړانګو سره رونان ويمو په ن به .وجودنظر ساده بریښېمو په 
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چې ټوی چاپیریای به مو په نظر نه کړی،نیړمرویانۍ به تاسو عادت شي

اود رووتیا کړیمرسته و سره  به مو د رضایت اونیړمروۍ ،دوه طریقهينړار

 .شيدرمل  يبه مو ه  بی سارلپاره 

ارزنت په لوړولو کې ه  مرسته وکړئ او دماغ مو  نیړمروې به مو د شخصي 

کمې ه   وي.که یو معنشيځواکمن، ړر مو رونانه او ګړنې به مو ال اویزمنې 

د بیلګې په توګه که  په ګټې اخستلو هغه له منځه یوسئ. ددې طریقې نه ئولر

څخه نه ویریيئ او  شيتړرار سره چې له هیڅ  ېپه د ئویریدوونړی طبیعت لر

چې جرئت  شيیاو کوالیڅخه بده تمه نه لر شيزړور شخص یئ، له هیڅ 

 ترالسه کړئ. اوزړورتیا 

ی څخه عبارت ده. که ایمان پیداکړئ چې خدا ویره دګواښ د محسوسولو حس

 کله چې مو داباید وویریيو؟ وونتونړی ده.نو له څه نه  )ج(تل زموږ نیړمروۍ

 او هغه جرئت مو يکمیي ورو د ویره حس  ونیوه ورو، ځایډوی ایمان په زړه کې 

.امرسون چې ددوه  ترالسه کوئ شيیړوالې ټوی هیلو ته د رسیدلو المل ګرځیچ

وکړو او  ې: ))تل له ځان سره خبرېوای ېداسکړی باور  ې لسفې باند ويوورا

د نړال او ووره توب  اوسو اوتلتمه نه په  ياعصاب مو ځواکمن وساتو  د بد

 نغمې په مغز کې وساتو .((

مه پریيدئ  شيمنځ ته را ېیا نه وواړ ونیييهڅه وکړئ هغه ا ړار چې نه مو خ

ونیسئ. د اندیښمنو ا ړار یوه لویه برخه له منځه یوسئ،په  ځایو مچې مغز کې 

 ا ړارو له ګوانونړو ئپایلو څخه ویره لر له ګوانونړو نارووۍهماوه ډوی چې د 

و خوشبینو ا ړارو پر مخ مو د خونو او ا يڅخه ه  وویریيئ اود  ړر درواز

 .پرانیرئ
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ځان ته  ئده چې اندیښمنو ا ړارو ته تسلمیي ېنيد ويهر وخت چې  محسوس 

ډوی به وګورئ چې  ېمصرو یت پیدا کړئ.په د ېمو یوه خوښ او په زړه پور

حیران به  هد یژوورالڅومره په اسانۍ سره مو ددوو ا ړارو له بند څخه ځان 

مخړې له  پوه شئ چې ېپه د يکې ایمان او جرئت ولر . که په هرسیالۍشي

 ده . مخړې مو نیمه سیالې ګټلي

اود ایمان په وړانګو به مو شاوخوا  شيپه ډیر لي وخت کې به بیرته ځواکمن  

 ې. ا ړارو مو د دئ.راتلوونړې ته به په روغ  ړر سره وګورکړئرونانه  يوګړ

هیله او جرئت دروبښې ، تاسو ته بهويچې ستاسو جرئت ته زیان ورس یځاپر

د هیلو او جرئت د وړانګو له امله به  ويوریځې چې ارواح مو تیاره ک او هغه توري

 .شيوشیندی 

 ويیاست چې معن وي،که بریالې شئکه په ځواک مو ایمان او روغ باور ولر 

، خامخا به ټولو هیلو ته ئړته متوجې ک ياحساسات مو په نه توګه دموخو لور

 .يورسیي

نورو ته  ېې،مقام اوداسچې ټولو هیلو ته مو لړه رووتیا ،پیس ئکه هیله لر 

کړئ. هره  ېموخې ته ځانګړ هغې پوره ځواکمنتیا سره  و باید پهماراده  يورسیي

په ټینګار سره په خپل مغز کې تړرار کړئ او  ړر مو تل د هغه په  ئهیله چې لر

مثبت ځواک کې په  پهې کړئ.دوه ا ړار موتل  اوپه نظ  سره دمغزمتوج يلور

 .وياود هیلو پوره کوی اسان ۍ سره منځ ته راځيپایدار

چې د ځمړې د  ي،انسان  باور لر ياچوی کیي يکله چې یوه تیيه د هوا په لور

ډوی هغه تیيه بیرته ځمړې  ې،په دويکش يجاذبې ځواک به هغه د ځان په لور

په هماوه اندازه چې دا موضوع اړینه ده په مثبت مغز سره موخې  او راګرځيته 

 خپله د انسان مغز ده . وي. هغه مقناطس چې موخه جذبېته رسیدی ه  اړین د
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 د ا ړارو نفوذ

یاد  ېاو وګوره چې د نیړۍ نور پړې ځلیي یوه نظر واچوه ېر سترګو ته دد ورو

په  دوه دوو بریښناویی  ستااویزه چې  او  کومه بهر ته راوځي ېکرکې اورتر

څنګه په  چې ووره والیوه شه ،محسوس کړه او له هغه ځایه پيارواح لر

 (کارالیل) .يتوګه  له یوه انسان څخه بل انسان ته لبيدوی کیي معجزیې

 ېیواز  ډیره زیاته ده  کېچې زموږ په خپل ژوند ېه دزموږ د ا ړارو اویزه سره ل

.امرسون بښې ور نور ته ه  ېه یا بده اویزړاونی ويپه خپل ژوند بسنه نه ک

خپور کې وایې: ))هر  ړر چې دانسان په وسیله په مختلفو عقیدو سره په نړۍ 

 .((بدلون رامنځ ته کويیې ،په نړۍ کې شي

چې په ورځ پاڼو او کتابونو کې چاپ  يدوه وینا په  هغه ا ړارو کې نه شاملیي 

 يد ويا په ساده ګۍ سره ویل شاوی وياویا د ویناو په کرسۍ بیان ش ويش

.تر ټولو پټ ا ړار ه  يچې په دننه کې پټ د يبلړې هغه ا ړار ه  پړې شاملیي

او نړۍ تر خپلې   ي، شاوخوا کې خپریي ي،په الره ځيبی حرکته ه  نه پیداکیي

 .راولي ېالند ېاویز

 حالت د هغه  رد د اروایی، اخالقي او دوه يحالت لر یهرڅوک خپل ځانګړ

انسان امر ي کولو  ګړتیاوو او هیلو زیينده ده .هغه سرچینه چې د کړنود عملځان 

. دوه حالت په هغه کسانو چې  يدوه حالت په ټاکلو کې خپله اویزه لر ويک نه

او دوه اویزه د  هغو خبرو  يه  اویزه لر ويانسان سره په اړیړه کې  يله نوموړ

ا ړارو السته راوړنه ده چې د  بلړې د هغو يد يله امله نه ده چې په خوله جار

 .يله مغز څخه تیریي ينوموړ
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به ځان نړۍ والو ته ځان  په ویناوو سره ې،یواز شيیچې وبه کوال ويکه  ړر ک

 ېباند ې.نوو ستاسو په اړه په هغه اندازي،په خپل ځان مو ګوی وهلوروپیژنئ

لت اسو له دننې حاکومه چې ستاسو په الس کې ده،بلړې ست ويپریړړه نه ک

 . څخه پیژن 

ۍ یا کمزور مو،یانې وي،د ا ړارو ځانګړتیا ويک ېڅوک چې له تاسو سره خبر

 د چپتیا په شیبو  ې،که دويمحسوسیا د هغه  ساختګې توب  ځواک،ریښتنولۍ

چې ستاسو په شاوخوا کې خپره  ئ ،د هغې وړانګې په وسیليکې ه  اوس

 و په اړه دومره قطعيقیده  یې ستاساو ع وي،هیلې او موخې مو ترالسه کوي

 د هغه عقیده بدلون نه مومې.کړینیوکې و ېچې هر څومره په وړاند يکیي

خپل  یړوالشیو په وهلو سره نه : ))انسان د چیغلړه څنګه چې امرسون ویلي

کې خپروو  ،بلړې هغه څه چې موږ په خپل شاوخواويرس ووږ  ته ود خلړو  وي

 يه څه چې په موږ کې شتون نه لر.هغ هماوه زموږ دننې حالت  څرګندونه کوي

چې موږ څوک یو.که هڅه  ياشنایان نه پوهیينوروته ولیيدوو. ینه شو کوال

 ېباند ې.((په دويوکړو خپل ځان خلړو ته بل ډوی وروپیژنو دا به بی ځایه به 

چې وګورو موږ خپله د  ويبه دا  ،ووره ويوږ په اړه څه  ړر کپوهیدی چې نور زم

  يپه زړه کې لرنه ا ړار ېر کوو.څوک چې زموږ په وړاند ړ په اړه څه هغوی

په  ورسره او زړونه مو د تل لپاره کې شمیروریښتنو  ملګرو په ډله موږ ه  هغه د 

 .ياړیړه کې پاتې کیي

ځان نه ونې اوزموږد خونې وړ وګرځي که ېزموږ په وړاند ويڅوک چې هڅه ک

کرکه  یا له موږ څخه ېووواړ ېدیا زموږ ب يولر زموږ په اړه په زړه کېبد ا ړار 

وره پرده چې د زموږ حواس  هغه تلنډه دا چې په رنتنې بڼه ځان نه نې  ويک
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. هر ويیې راڅرګندڅیره اصلی او  ويک ۍسور مخ یې پونلې ي کس نوموړ

 یو .ویژووری ش ېتر، موږ تل  ګوی وهلي یې ېپه موږ باند ويڅومره چې  ړر ک

 ي)ددوه شخص څیره نه ش  زومالېایاورو چې وکله ،کله د یو چاله خولې څخه 

 شخص یې  له مقابل ويک .((څوک چې دوه ډوی خبرېينه خونیي مې ه هغ

هر څه سره ،سره بیا ه  له  ې،له د يره لرنه سلوک او خندانه څې په وړاندېتل

 .یاو محسوس کړ ځړه د هغه دننې بد ا ړار یې لوستی.يهغه سره مینه نه لر

 يپه کار ګاه ګانو کې، او دژ وند په ډوی،ډوی اړیړو کې ) ړر،نظام کې په کورنې

امله باید هڅه وکړو چې دوه وبرګون د  ې.له ديوبرګون(ډیره مهمه اویزه لر

 .وينیړې وبرګون 

خونیو او خوشالیو له منځه تلل، کوی ،د  ځاییو يد ژوندله روننایی سره د تیار 

له  ېناوړه اویز ېداس شيیکې کوالته رسیدی په یوه ورځ  يد هیلو او ارمانونو پا

ی چې مو شوا یکه کوال ويچې تر اوږدو کلونو به .د جبران  وړ نه  يځانه پریيد

ينده ده  د یوه سینمایی  ل  په چې زموږ د تورو ا ړارو زی هغه پیښې  او تجربې

 .کړیويه  به مو  یو وحشت  ترسره کیيدو.په قطعې توګ ېر سترګو په وړاندڅې

یش،د ژبې یو ټپ،یوه کنایه لرونړې شوخې،یوه ترخه کیسه،یو بی یوه کوچنې ن

له  يچې د کرکې یا د وچ حس چې تل له مغز څخه رابهر کیي یدانصا ه تنق

 .يپریيد ځایپر  ېځانه وژونړې اویز

او  ويته ځې د بدبینې حس له ځانه سره لیيد ځایاندیښمن شخص چې هر 

ې دوه ډوی چاپیریای کې چ .په کوم ويړتیارهخپل شاوخوا  ضا مسمومه،

نه روزی  لیتوب او نیړمروې هلته وده نه کوي،هیلي،بریا ويشخص ژوند ک

ډوی چاپیریای کې نه  .هیڅ ماشوم په داوي،او خونې خپل مخ ورته نه اړيکیي
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هغه چا  . ژوند دي او خونې څیرې له منځه ځي،هلته خندا هیریينیړمروه کیيي

د یوه دروند بار په کړیډوی چاپیریای کې ژوند و په دوهد تل لپاره  ويلپاره چې اړ 

نور بیرته  ،شيېریوی چاپیریای څخه لشخص له دوه ډ.کله چې هغه ويڅیر 

 .ويترالسه کخپله خونۍ

موږ له خپلوهغه شمیر ناوړه  له امله یې چې  کسان ه  شته  ېه خواکې مو داسپ

 ويش ې بی خبره پاتيچې موږ خپله ه  ترکړیاحساساتو څخه خبر 

.دوه ډوی پیښې ويکوچنې ک ې.دا ډوی کسان موږ دځان په وړاندويووراڅرګند

وختونو کې د نځه یا  ي؛په بعضيپه ژوند کې لیدی کیي او خاوند د نځي ېډیر

له یې میړه هغه شمیر عاداتونه چې له واده څخه مخړې ځان کې پټ وه او خپ

 .ي.له واده څخه وروسته راڅرګندیيه  له شتون څخه بی خبره وه

زهرجنه  ضا رامنځته  ېچې خپل شاوخوا کې داس يدا وړتیا لر یو شمیر وګړي

 ی.موږ ډیريمسموم کړ ېپر يچې ورسره اړیړه لر وياود هغه چااروا کړي

څخه چې له دوه ډوی زیان اړاوونړو اشخاصو سره وپیژنو ځان مو  ېمخړې له د

 ړیړه کې شوسره په ا هغویه محسوساوه،خو کله چې ناڅاپه له شریف او لوی

 سپک او کوچنې کیيو.

او د بال پوش دهغ دننې الک په څیر پټ پاتې  په موږ کې عالقه له منځه ځي

 اوصاف یا ځانګړتیاو مو هیرو. خپل طبیعي ويکیيو،تر هغې چې زموږپه خواکې 

 ناوړه بیا ه  له یوشمیر ځان ټینګو او با اراده اوسو ېړاندهرڅومرچې یې په و

 ېناڅاپه داس شياو کله ه  چې له موږ څخه جال پیښو سره مخ کیيو 

 ، او ځان ارامه ګڼو.ويش ېریچې له اوږو څخه مو یو دروند بار ل يمحسوسیي
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د نرم باد په څیر موږ ته ځواک، ارامتیا او خونې  ېد یوشمیرنورو په وړاند 

په  هغویسره په اړیړه لرلو تل ګټه ترالسه کوو.لړه څنګه چې  هغویرابښې.له 

او په  مغزکې موله  ياوخوا کې وینو  ړر مو پراختیا مومې، ړرمولوړیيخپل ش

 .وينیړې اونړال سره عالقه وده ک

تشعشاتو زیينده ده.موږ خپله ه  په نورو  ياویزې د  ړر يدوه ډوی ،ډو ی  ړر

نه پیداکوونړو د  هغه څه چې  ړر کوو یا یې محسوساوپه  دوه ډوی اویزه لرو.

څومره ژر تیریدونړې هوس  او څومره .ياوخوا کې خپریيپه ش څپو په څیر زموږ 

. او هغه څه  ویويژور نظریات به و په  دوه وخت کې خپل شاوخوا کې خپاره  ش

که  ووواړو او که ونه وواړاوپه ویناو او لیړونو کې  يمو چې په  مغز  که شتون لر

 .يمو په نړاره ډوی نړار

.که يه  لیيدوی کیي يره اړیړه لرده.هغه چا ته چې له موږ س يډوی سار ي ړر

ته  ځایهر رکړئ وځاي  جرئت،زړوتیا،سوله او ارامې واکمنې په خیای کې مو 

 وړو. ېچې الړ شو سوله ،ارمتیا ،زړورتیا له ځان سره یوزا

وینا  تیا حالت ولرو نورو ته ه  د کمزور او ناهیلۍ که برعړس ،د عاجزۍ 

له نه بریالیتوب ي، رته ارزنت نه لرشو په هغه چا چې ځان و یکوو.څنګه کوال

تر هغې چې مو باور وکړو؟ ياو ماتې سره مخ د ې، اوتل له ویريڅخه ویره لر

نور په مغز کې  ېسپک ا ړار، او مخالف احساسات لړه کرکه،حسد،او وچ اوداس

 .ئ.دوه ا ړارو او احساسات به مو په شاوخوا کې خپاره کړيشتون ولر

چې دا ځان خونونه مو له نورو  يامړان نه لرکه ځان خونوونړې اوسې دا 

او هغه ته په پام سره به یې  شي،هر څوک به مو په دا عیب پوه ئڅخه پټه کړ

 .کړيسلوک له تاسو سره تنظی  
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وبه  ېاوس يکه حریص او سپک اوسې،ددوو عیبونو سزابه وګورئ.که تنګ نظر 

مو دنړۍ کوچنې .که دننه ېې ورونویچې نورو ته ځان زور او ل یکړا شينه 

خالف ځان نه شئ  ېد د ېد خلړو په وړاند.يبی ارزننه شمیر وينړال

تشعشعات مو ه   ي ړر برالسۍ وي ې.که و  او ویره مو په مغز باند  ینودال

 ځواک او نفوذ لرونړې  ې.اوس چې ا ړارمو دداس یکیدا شيیو برخه نه  ېدد

ه حای کې مو باید .په دوينړاره ده چې په څنګه پام سره یې ساتنه وکړ

او هڅه وکړئ چې  اوناوړه ا ړار له مغز څخه بهر کړئیونړې ،زیان اړوروسته پات

چې  يیو شمیرنوکران د .ئونیسې او وده وکړ ځای،لوړ سپیڅلی یې ځایپر 

ران په او د ول کیدو احتمای یې رانې.دوه نوک  يلر شک ېڅښتن تل په وړاند

که په   شک.که دوه ډوی ويک ېالس پور او په وال رنتیا سره وله منځ ته راځي

په  ويمسمومویارواح هغویاود  راولې بیا ه  خپل اویزې رابښې ويژبه ه  نه 

 .يډوی چې په رنتیا به یوه ورځ هغه د وال کولو په لور جذب کړ ېداس

په هیچا باید شک ونه کړو   يدلیل شتون ونه لر له دې امله تر څو چې قطعي

چې  ئده اوتاسو حق نه لر کې وروزو.د نورو وجدان سپیڅلیمغز اوناوړه ا ړار په 

 ويچې له ګناه څخه تیښته ک ي.لړه څنګه ړړړړییا ک ئولړ ېهغ په شک باند

شته چې د همدوو ناوړه کړیو ېداس دوو  ا ړارو څخه ه  وتښتې.ډیریله 

 . يخاورو په سر ناست د ېا ړارو د اویزې له امله په کلونو ،کلونو د تور

او ازادود  دوه ناوړه  ړر . يبد  ړر تخ  هلته کر د ته ځي ځایهر  چې يبعض

په زړه کې مو شک  ئ.کله چې ګوروياو ریښې ک ينیړمروه خلړو ته وردننه کیي

.هغه ويش اچې دوه مسموم  ړر په تاسو کې ه  پید شينو پوه  ويپیدا ش

چې  وي ته الړ نه ش  او ووره به له ځانه سره ووایئ: ))نور باید مخ وخت کې
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او له ځان سره ووایاست چې په ته واړوئ ي .((سترګې مو د لمر لوربیرته وګرځ

،کرکې تخ  ېبیاه  هیڅ کله  به د بد ينړۍ که دنیړې د کولو توان ه  ونه لر

 .يونه کر

 ېنه ا ړار،مینه ،زړورتیا په خپل سر کې وروزئ.په د ېد هر چا په وړاند تل 

پر  ېڅه وکړئ چې د د اندیښنې اوتیارتوګه هیڅ څوک له ځانخ مه رنځوئ.ه

او جرئت له ځانه سره  هیلي ځایاو ناهیلۍ پر  ېویر ، روننایې، خونۍ ځای

ته ځې  ځایتاسو ه  له هغو کسانو څخه اوسې چې هر  شيیووایاست.کیدا

 ېاو جرئت وړانګ اود هیليویاورووتیا له ځانه سره لیيد بریالیتوب خونۍ

ِ  خورو  ِ  ِ او د ژوند دستونزو  يښت وړتیا لرد بار د کمچې په د درون هغوی يِ 

چې  يلیاقت لر ېاو کمزورو ته ځواک وربښې،په رنتیا سره دد شيید حلوال

 .شيد)نړۍ روننایی(وبلل 

او ،بلړې په زړورتیا  نه ويجرئت وکړئ چې خونې څاڅړې،څاڅړې او په سپړا

ښئ.په موټې،موټې خپره کړئ.هغه پرته له کوم بند اوشرط سره هر چاته وروب

کې خونې او تازه والی  ځایکور کې مو،په کوڅه کې،په بازار کې اوپه هر 

په بی پروایی سره د  وي.لړه د ګالنو په څیر چې خپله نړال او خوشبخپرهړړئ

 تاسو ه  د وړانګو په خپرولو کې خوښ اوزړور اوسئ. ېږد ېهر چا په وړاند

شفا بخشه  ناک ا ړار  چې مینه شيې راز پوه هغه وخت به دنیړمروې په رنتین

اوهغه ته لوړتیا  ويلوړ ي ړر اود ژوند سره همغي یاود نړال،درستيځواک لر

 اودرنښت وربښې.
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 ويهغه ا ړار چې بریالتیوب زیي

بارو لرونړې او  شيیکوال يدتګ جرئت لر يهغه څوک چې د حق په لور

 ویاړونړې اوسې.

 (یلرولمنه) .راځيته بخت له خزانو سره د هغه نه راوالست 

عقیده یې وه لړه څنګه چې  ويشهغه ځواکمن شخص چې په هیپنوتیزم اخته 

،تر څو چې د هیپنوتیزم اویزه راکمه یکوال شيڅخه حرکت نه  له صندلۍ لرله 

 هاو ډنګر ې،هغه کمزور يد حرکت کولو توان نه لر یې  په رنتیا سره شينه 

چې له  يبریالې کیي ېدزیينده وه په  ېنځه چې له هغې ځواک سره چې د ویر

 ي.دواړه پاسنې حالتونه د مادېځان څخه دروند انسان ته د اور له خطر وژوور

 بلړې دماوې ځواک ده. يځواک د عاملونو ټاکونړې نه د

ې وه او که په په ډګر ک ېوی ستر اتالن که د جګړتر ټ.يمغز ستر ځواک لر

ځواک د اویزې له  يمغزمبارزواو د کا رپه برخه کې وه بریالیتوب یې د  ويمعن

ي ورکړو چې  ړر ځایته  ې.د ځوانانو په مغز کې باید ديامله تر السه کړ

متعقید  ېځواک د بریالتیوب ستر المل ده .په کومه ورځ چې موږ ټوی په د

او یو شمیر رنځونه به مو له منځه  شيپړاو پیل  ويشوو،په ژوند کې به مو یوه ن

 .شيالړ 
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تسلی  شو،تر ټولو ستر  ېې باید د پیښو په وړاندخیای کې اوسیدی چ ېپه د

تصور لړه څنګه  ده .دوه ډوی يده او دبی وزلې ستر المل همدا کمزور يکمزور

پایلې له ځانه سره  يتوګه ویر طبیع ېده په همد چې خپله ویر طبیعي

 ېد د.حق ده .خو موږ خپل ددوه حق پسی نه ځو  ي.بریالیتوب زموږ مورزاديلر

 ووواړو بیوزلې،بدمروۍ اود والمۍ ېاو ازدا یړمروه کیدی،شتمنېچې ن ځایپر 

 وونتونړې یو.

چې وژووی  شيی،څنګه کواليڅوک چې له پیښې څخه په ژوورنې باور نه لر

ایا دا  شيد وره په رود کې پورته  یکوال شي؟هغه ور ختونړې چې نه شي

 لسفې په  وي،څوک چې  ړر کوخیژيته چې تر ټولو لوړې څوکې  يامړان لر

 ځایهماوه  لسفې ته په مغز کې  شيیایا کوال يد پوهیدلو وړتیا نه لر ېباند

 شيید وړ نه ده نو ایا وبه کړادا الر د تیری ويګومان ک ېڅوک چې داس؟ ئورکړ

.تر څو تللې شيو څخه په عین وخت کې نه ؟له دوو مختلفو الرشيورڅخه تیر 

بریالې   کړيبهر وينه  څخه کلمه د ضمیر له ډیړشنرۍ ینه ش  کوالمو چې د

 د کوالی شينه  اوسې ۍ باوريچې په خپلې کمزور .تر هغې شينه  یکیدا

 .شينیړمروه  ېپه وړاند او ناوړه پیښو وبدمرو

د پیل پر چې د کار  ي،هغه څوک دويچې له ناکامۍ سره مخ ش یوشمیر وګړي

که په  کوم ځوان چې کار پیلوياو ځواک شړمن وه. وخت یې،په خپلې وړتیا 

د وخت په  عالیتونو کې  ،دوه شک به یې په ټولو يشک ولر ېخپل وړتیا باند

. شک د وير به ورته خیانت کد جاسوس په څې  کړيوتیریدو سره پرمختګ 

مو باید له  ېپه یو وار هده.که هغه مو په خپل مغز کې ومنناکامیو له کورنۍ څخه 

مو پرازیټ  .دوهئوکړ پامانيی خدا یلو،ملګرتیاو او پرمختګونو سره خوبونو،ه
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کې شک نشته چې له ناکامۍ  ېاود  ېاواراده مو له منځه وړ ويتحلیل يانرژ

اوپه  ويش يباور ۍکمزور .په هماوه شیبه کې چې په خپليشيسره به مخ 

دهغه چا پر مخ چې د  ېیاست.د هیلو درواز له منځه تللي کړيټینګار وماتي 

ټولې وسلې پریښې اوشړایت  خپليي،چاچې تړلې د ويڅخه تیر ش ېمبارز

خپل  له ((،))زما له وسې پوره نه ده((،))بد چانسه ی ((ی: ))نه ش  کوالويک

کله  یهیڅ کار نه شو کوال ېبخت او طالعو څخه  په  شړایت او چغې وهلو باند

چې بخت او  ياو په تمه کینې،څنګه امړان لر ويچې له بخت څخه شړایت ک

؟کله چې ځان دځمړې د چنچنې په څیر سپک ويړتاسو ته مخ دروا ېطالع د

ځړه له هغه  شيبدی  ېچې په عقاب باند شيیاوناتوانه وینې څنګ کیدا

چې ځان ته مو خپله کړیارزنت څخه هیڅ کله ه  لوړ ارزنت ترالسه نه 

 .يورکړ

یاست ،په هماوه  يباور ې،بدچانسۍ باندکه په رنتیا سره په خپل بدمروۍ

د لوړولو ستاسو  له هغه پړاو څخه ومه اسمانې معجزه .هیڅ کېډوی به ه  اوس

.تر هغې چې خپل  ړر ته بدلون ورنړړئ او په خپلې تیروتنئ پوه يتوان ونه لر

.د  ړر له بدلون څخه به ېنه شئ او هغه ر ع نه کړئ،دوه حالت به دوام وموم

 او د یوه ګل په ډوی ويوروسته ،هماوه ډوی چې د لمر وړانګې یوه ووټې خالص

کې هیځ کوم رمز شتون  ېد.په ېمنځ ته راوړی،ستاسو حالت به ه  بدلون وموم

 دا د طبیعت قانون ده .ینه لر

چې په خپل استعداد  يهغه کسان د ويڅوک چې ستر کارونه ترسره ک ههغ

هره نقشه  ېد ېباور هغوی.يلپاره منفې  ړر مانا نه لر هغوی.د ويیباور ېباند

ده چې  ېپور ېایمان تر د؛يبه یې ترسره کړپه بریالیتوب سره  ېچې وباس
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خپلې  ېیواز ېنیوکې ته ه  ووږ نه نیسې؛دنمنانو په تمسخر او استهزا باند

بیا ه  ورته  ېچې که خلک هغه لیونې ه  وشمیر ېاوبس؛تر د ويخوځ ېاوږ

رنارینه   یې په خپل وخت کې لیوني .په اصل کې تر ټوی ستويارزنت نه ورک

به یې دناوړه موخوسره تشبه او ویل به  هغوی .ه ګڼلياومشهور نځي بی شرم

 ويحای کې چې موږ یې دن ې((په داسويک ويیې: ))سر یې د سبود قورمې ب

او د  .د ستر شخصیتونو بیوګرا يلپاره احسانمند یو ېتمدن د ثبات او پایدار

 .يمه  پرمختګونو توضیح د دوو دلیلونو څرګندونړې د

ورن شوه له دوې پل وخت کې کله چې په لیونتوب تکه کوپرنیګ او ګالیله په خ

د اخستې نننې نړۍ به په کوم حالت کې وه؟ځړه نننې عل  د ادعا څخه الس 

کیدی او د لمر په شاوخوا کې  ويد نظریو په اساس  یعنې د ځړمې کر هغوی

.که په هغو ورځو کې چې په ټوله اروپا کې  کریستف ويکرځیدی رامنځ ته ش

 او له نیمې الرې ېواکړیه السه ورپه استهزا نیولې وه ،خپل باور لکلمب یې د باد 

 وه؟ وي،څه به ش ېڅخه بیرته ګرځیدلې وا

د  سیند الندېدولس کاله یې د کابل د چې   ېسایروس  یلد وروسته له د 

ه د کورنې په نوم یې)چې ، کجوړولو لپاره بی ځایه زحمت وویستساختمان د 

او له  ېواکړی(اثر ترتیب ويبه مړ ش ېالړ او له لوږلیړلې وه ټوی مای له السه 

 ؟ېواکړیڅه پایله به ترالسه  ېڅخه الس اخستې وا شينق

حرکت ورکولو هڅه کوله  دکله چې  ولتون د بیړۍ ته د بخار د ځواک په وسیله 

چې د بیړۍ د اړتیا وړ د  یکوال شياړه ولیړل شو چې بیړۍ نه  ېیو کتاب پد

همدوه  بالخره د.خویوسي خواته له  ه بلېد اقیانوس نره ډبرو سړاره له ځانه س

.که  ولتون کتاب لیړوای د بیړۍ مسا رت  دامریړا څخه اروپا ته په سترګو ولید
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ایا د ډوی   یاوله کار څخه الس اخستې وا یوا ینیوکو ته ارزنت ورکړا

 ؟یواکړییې ترالسه به بریالیتوب 

ازمایښت بوخت وه او تر اخره وسه یې  د تیلفون د جوړولو پهکله چې ګراهام بل 

ویل. که هغه  ښت کې مصرف کړه ټولو هغه ته لیونیازمای ېپه د  چې ه  

امړان  ېد د یویباور له السه ورکړایې او په ځان  یوا مسخرو ته ووږ نیوليېد

وه؟ساوونارال کله چې  ويبه وه چې نن د تیلفون د اختراع کوونړې په نوم یاد ش

.په هغه وخت کې لوران د مدیسې له کورنۍ څخه روحاني وومه بیوزله او ګمنا

 ویچې جرئت یې د  وق العاده ځواکمنې زیينده ده،ظل  او زور یې له حده تیر ش

ت ناست وه له په تخ ېپاپ د نه د بورژیا له کورنۍ  شپيم السړاندر چېوه.

ید چې مالتړ کاوه.ساوونارال کله چې ولیې  هواسو څخه  ظل ،اسراف او نفساني

پیدا کړ چې د یوه الهې ځواک  یې ایمان ې،په دراولي ېخلک ترډیر  شار الند

چې خپلي  ې.پرته له دوید ټولنیز عدلت د برقرار ولو لپاره مامور ش يله لور

هغه وردننه شو. د  تهډګر يد جګړکړیاود دنمنانو ځواکمنیتا ته ارزنت ور بیوزلۍ

څخه ونه ویریده او هر څومر  ېتونزباور چې په بریالیتوب یې لرلو  له هیڅ س

شوه رد یې  ېته وړاندرڅخه د الس په سر کیدو لپاره و يجګړ ېمای چې د د

.کلیسا يکیيد ټړي ېبریالې شو چې دمدیسانو ظل  ته د پا ېکړه،بالخره په د

څخه ډکې هڅې د پروتستانود  وسوځواوه خود هغه د ایمان ې،ژوندېهغه ژوند

 وه.تیيه ش لومړني بنسټ مذهب 

 شيژنرای وولف د انګلیس دولت له خوا په کاناډا کې د لښړر ککله چې 

پونتنه وکړه چې   ېماموروټاکل شو   دانګلیس  پارلمان په یوه کنفرانس کې تر

نه راوویسته  ځوان ژنرای شمشیر له پوکنه؟  شيچې بریالې  شيیایا وبه کړا
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بیان کړ چې کمیسون د  ډوی ېپه بریالیتوب یې ایمان په داساوپه میز یې ووهه 

 ېو ځوان وولف چې کومدا ډوی مغروره شخص له ټاکلو څخه پیښمانه شوه .خ

د ځواکونو په سر کې ونوده ،د هغه  يد ابراهام په جلګه کې د انګلس اتالولیانې 

وه چې د  ېالندبلل کیده.د ایمان اوباور تر سیوریپه ارزنت لروونړې ورور ثمره 

 ځواکونو ته ماته ورکړه. نسيۍ د  رامونت کال  په مشر

په ځان  ېویړتورهوګو او یو شمیر نور ستر ستر خلک تر د ، ناپیلون،بیسمارک

خلړو استهزا او دنمنې ځان ته متوجې  ریېیې دډ وروره له امله   دباورلره چې 

او هغه کسانو له  يلرلو  له یوه ډولونو ګڼل کیيپه ځان باور وه،خو ورور چې کړی

.که ایمان او په ځان باور شتون ويده چې ستر کارونه ترسره کځانګړتیاو څخه 

 ؟وي وي،ایا لوتو،وسلې به د هغه سترو کارونو په ترسره کولو  بریالې شيونه لر

ماموریت  يژاندارک چې یوه کلیواله او بې خبره انجلۍ وه که په خپل اسمان

ې هغه سترځواک امړان وه چ ېایا د دکړیپیدا یله زړه نه ایمان ه نه وایې ېباند

اود هغه ځواک په سر کې په زرګونو کلیوای بد خلک  یوا ید ځان لپاره جوړ کړا

په اطاعت هڅولې  ویان لړه د کوچنیو ماشومانو په څېر  یې د ځان نهاو ل

ته ورسید چې  ځای؟دوه ایمان،باور او ځواک هغه څو برابره کړه او کار هغه یوا

 انجلۍ نه اطاعت وکړ. ېالپاچا ه  له هغې کلیو خپله د  رانسي

اخته وه اراهام لینړن د  ېباند ستونزمنې داخلي جګړي کله چې امریړا په

وه څو سیاستمدا رو ته  په ورتلو سره  یاو بی شهرته سړ يیو عاد وامې طبقيع

 ېته  وټاکې ترڅو د يڅخه وونتنه وکړه تر څو هغه ریاست جمهور هغویاوله 

چې په یوه ځنګلې  ی. ړر وکړئ هغه سړيکیيد ي ټړيټولوبدمرویو ته د پا

جرئت  پاتیده ،په څومره ېلریاو له زده کړو  )کلبه ( یاه کوټه کې نړۍ ته راولي
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ګرانت خو ژنرای کړی.اوبیا  ړر وويک پورېالس  ېسره په دوسې یو کار باند

یې ژمنه وکړه چې  ېاود ابرهام لینړلن په وړاند ويش لس کاله یوه هټیوای پاتي

شو چې تر  یاود خپل ټینګ ایمان له امله وکړا ويته رس يړو به پاجګ داخلي

که لینړن  ويته ورس ياو داخلې جګړو  پاکړیټولوستونزمن مقاومت ته ماته ور

او خپل ایمان یا باور له  یوا وياو ګرانت د مخالفینو د تیرو له امله زړه سوړ ش

 حای لرلو؟ ،ایا د امریړا متحده هیوادونو به نن دایوای السه ورکړا

د ګرانت په څیر  ېپه خپل مهارت باند  نراالن چې له ګرانت نه مخړې راوليژ 

 ويناقصه او ناتمامه بریا ېځړه یوازه ، لي یا ډیر به یې شک درلود، ایمان نه لر

ګرانت په خپل وجدان کې تر ټولو کوچنې  حای کې چې ېپه داس یترالسه کوال

برالسه شوه  ېامله پّه حاالتو باند ېمدشک ه  نه محسوساوه  یانه لیده.له ه

 .يبریاوو یې خپلې کړ ېاو پایلن

 ېایمان اوباور یوه ځواکمن،منځ ته راوړونړې او پوره ځواک ده اود بی ایمان

ځواک سسته ،منفې اوله منّځه وړونړې ده.په ځان د باورلرلو حس شک او زړه 

پرته له دریدو او پرته  چې وياو انسان ته دا امړان ورک ېنازړه توب له منځه وړ

 .شيد اضا ې ځواک له مصر ولو څخه مخ ته الړ 

ټولو اختراع کوونړو،څیړوونړو،ساحانو،کشف کوونړو،جګړه مارو او اتالنو په خپلو 

او  او ناتوانه اشخاص تر  وي،که ماته شېوړاندباور درلود.په  ېوړتیاو باند

بات او باور څخه چې له ث یوپوهیيو چې ډیر ېونیسو؛په د ېڅیړنې الند

 برخمن نه وه.

)ج( په بااستعداده خلړو کې چې  ینه پوهیيو چې خدا ېموږ په نه توګه په د

پوهیيو چې د یوه  ېپه د ې،یوازېدکړیکوم شیان ور ويستر کارونه ترسره ک
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 یشخص په پوره باور یې په کار کې بریالیتوب ده،نړاره دلیل یې وړتیا ده.خدا

کې دبریالیتوب لپاره په کارونو  کړيپه وسله سمبای  )ج( هغه څوک چې د ایمان

 .ويه  ورسره مرسته ک

باور هیڅ کله ه  له  السه ورنړړئ اونورو ته ه  داجازه مه ورکوئ  ېپه ځان باند

 .ځړه ستاسو د ټوالو ستروبریاو بنسټ ده .ويچې هغه اولړځا

د  یشئمو له منځه ځي او که روغ پات ،بنسټشيزیان من  دوه اساس  په که

 ېاو نه لړزیدونړې باور که د بی پروایی اخر يبی پا.ويهیلو دروازې تل خالصې 

 بیاه  د سترو کړنو یوه اړینه وسیله ده. يدرجې ته ه  ورسیي

باورلرلو حس کوچنی اشخاصو سره د لوړ مرتبو ته د رسیدو  لپاره  ېپه ځان باند

څخه  هغویچې له   ويد کارونو د ترسره کولو امړان ورک هغویاو   ويمرسته ک

 .ېله منځه وړ ياو شک چې د بشر ستر دنمن بلل کیي يیې تمه کیي

چې ټینګه او مرتبه کار  یکوال شينه  ويبندیوان  ۍکوم خیای چې د بی قرار

 . وي،اود انسان په اعمالو او ا ړارو کې بی نظمې رامنځ ته کيوکړ

و عال  شخص خو بی ړله،کله ډیر پوهایکوم ناپوه انسان چې په ځان باور لر

. خوله بدمروه یوشمیر زده کړه او بشپړه روزنه د ويځواکه او لړزیدونړې شرم

او د شرم یا بی جرئتې د  يسرچینه او د ورور له منځه تګ المل کیي ۍکمزوز

او شوق سره پوهنتون ته الره  ر عالقيېځوانان پیژن  چې په ډ ی،ډیریډیروال

 .ويله السه ورک ويخپل ټوی دوه ځانګړتیا څخه يخو د زده کړو له پا ويپیدا ک

شرم او بی   ويپه ځان باور راکم هغوید  د عل  او  ن پراخه ساحه ورو،ورو

،الپسې په خپلې ناپوهې  يریيېورته بښې.ځړه هر څومره یې چې عل  ډ جزئتي
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کې  ېنړۍ کې چې کوم څه په د ېستر ېچې په د وي ړر ک ېاوداس يپوهیي

 .يارونو د ترسره کولو وړتیا نه لرشته د مهمو او سترو ک

حس ن خونونۍد ځا هغوی.يویریدونړې،بی جرئته او مړار د ډیری پوه وګړي

پر  ځاییې شرم او بی جرئتې  ځایاو د هغه پر ويپه بشپړه توګه له السه ورک

شرط چې د ېپه د يد ويړتیاانګ.البته بی شړه چې دا ټوی نه ځيکړ ځای

باور سره به ه    ېپه ځان باند له حده ووځيکه خو  ،اعتدای له حد نه ونه وځي

او په ستر کارونو کې د بریالیتوب  ئلې به ه  ولریپا ې،او بد ینه وا ېیو زا

 .ېامړان له منځه وړ
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 څنګه د نورو باور ځان ته واړوو

 (کارالیل) خپل برخلیک په ا ړارو سره وټاکئ.

.بلړې نور ه  ويبسنه نه ک ور په ځان با ېلپاره  یوازد بریالیتوب د ترالسه کولو

د خپل باور وبرګون ده،ستاسو باور  تاسو، ته اود نورو بارو ئباید په موږ باور ولر

په هماوه کچه د نورومتقابل باور ه  ستاسو  ويچې هر څومره په ځان ځواکمن 

 .ويځواکمن  ېپه وړاند

په ځان په هماوه کچه چې  يهر یو له هغو کسانو څخه چې تاسو سره اړیړه لر

 قاضې، خطیب، .که څه ه  د یوه نوونړې،ويهغوی ه  په تاسو باور ک يبارو لر

کارمند یا هر بل مقام کې اوسې که وواړئ ستاسو خبرو ته ووږ ونیسې  سوداګر،

او د  ېیردستاسو په خپلرې عق هغویباید وپوهیيئ چې ستاسو اویزه په  ېپه د

 خبره ده. تړلي پورېایمان ځواک 

 ئ؛کله چې دا ډوی وي ولريجادویی اویزه لر ېوي په نورو باندد باور کولو خوږ  

ده او په تاسو ځان  یچې څه ډوی مو په ځان باور لری نورو ته لیيدوال ئوبه ګور

 .شياو وړتیا به مو د نور باورکولو څخه حیران 

. نیګڼو )سجایا( درلودونړی دید باور درلودلو خاوندان د سترو ېپه نفس باند

په خپلو خبرو سره خپل شاوخوا  ويبرالسې  ېنفس باند څوک چې په خپل

 ېځړه په د ياونورله شک څخه ژوور ويالهام ورک ېوګړو ته د باور ډاډګیرن

 .ويځواک عقیده پیدا ک ويوخت  کې هر څوک په خپل معن
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 وياو پریړړه نیسې او ترسره ک يشک نه لر يڅه وواړ ېڅوک چې پوهیي

وګړو کارونه تل په تړلي او سمه الر ه ډوی د دواو يیې،ټوی هغه سره مینه لر

 .وی

 له هر چا سره چې کومه الره يمنځ ته راولې چې وواړ ېطبه داس ياصال بشر

هیلو ته د رسیدو لپاره  ورته ځي.هغه څوک چې پئورسره مرسته وکړ ټاکلي یې

 ېله داو ناکامیو ته الر هواروییي ته ځاو څوک چې نړته لور ويرسره مرسته کو

 .ي د هیچا د بارو وړ نه ګرځيوک چې په ځان باور نه لرامله څ

کوو اود هغه د تمسخر کولو  ويهغه ته درنا مفتون مرد با ایمان می شوی    

د هغه  اونه لیړې،بی وزلي  وينه ک ېخبر ې،څوک د هغه په وړاندجرئت نه لرو

او هغه  ويهغه له خپلې الر نه راګرځ او دبرمروۍ ېجرئت له منځه نه وړ

او  ينښې تر موندی کیي ېره چې د پریګړڅې.هغه تقیما د موخې په لور ځيمس

مخړې نیمه  یې،او په هر جګړه کې له دتیر له ویشتلوېهغه اراده چې ماته نه موم

 .ويبریا ترالسه ک

ترسره ،له کوچنې زیان څخه پرته یې  ويچې هرکار پیل لیړوای هغه څوک پیژني

په  يچې په خپلې وړتیا او ځواک باور لر ه څنګهاو لړ وي،هیڅړله شک نه کويک

او لړه څنګه چې په ځان باور یې کله ورور  ويژوند کې ځالنده مقام تر السه ک

 یکوال شيخو همدوه شمیر ه  نه   يخپه کیي ېیوشمیرتر يدرجې ته رسیي

ې او بریالکړی،په هغو کارونو کې یې ګډون وساتي ېریچې ده له ستاینې ځان ل

هغه کار ته شک په سترګه کتل اوله دی  بهخه پوه ملګریچې له دوه څ ويش

همدوه  شيچې که په دوه کار کې په ګډون سره به بریالې نه  ېویر

 .ېوکړ ويه  ورته درنا ېچې ملګر ېالمل کیي ېبریالیتوبونه دد
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هغه بریالیتوبونه  شيځایکه یوه متوسط استعداد له نه ماتیدونړې ایمان سره یو

ترالسه  شينه  ويپه مزاج کې   ېچې د ویروړ استعداد چې یو ل ويترالسه ک

ډیر ووره  ياطالعات ولر څانګې کې سطحي  ويچې په ی یو زده کوونړی.یکوال

 ېچې ددخو يله هغه زده کوونړې څخه چې لس برابره ډیر معلومات ولر يد

 .شياو بریالې کړیچې خپل اطالعات په ژبه بیان او ثابت ي وړتیا ونه لر

و  څه باید وکړو ،خړړيدوه برخو کې یو شمیر لیړوای ته حق ورن په شيیکیدا

ده.د باارزنت او وړو انسانانو دنده دا ده  ېموضوع ریښتنولې همداس ېدد ځړه 

په نور  ېالند ياو د دوه حس تر سیورکړیچې په ځان د باورلرلو حس ځواکمن 

 .يکې اویزه او نفوذ وکړ

چې په خپلو  ېد تړلي ېپور ېلیتوب دهر دنده او کاروبار چې ولرو زموږ بریا

خپل شاوخوا وګړو ته   ایمان ولرو او دوه باور او ایمان ېوړتیا او ځواکمنتیا باند

 .ه  ولیيدو

په  ېپور ېنظر څخه قضاوت وکړو نو، خلک تر د ژوند ډیر لنډ ده  اوکه له کلي

 د وړتیاو د څیړنې لپاره وخت نه ستاسو چې د  يخپلو کارونو کې مصروف د

 په پراخه توګه منې. یې خلکوی.هغه ارزنت چې تاسو یې ځان ته  ورکيلر

په سر  په تابلو کې خپل د د تر رسمې اسناد  يد خپلې درواز یکه یو ځوان سړ 

چې په مفصلو څیړنو  ېخلک پرته له د ويدرجه د وکالت د تر وځړ يیاد لومړ

 ېکې په وړتیاوباندد هغه په حقوقې اطالعاتو او په لوړو کارونو ړړیېالس پور

چې خپل هر ناورغ  ې.لړه څنګه چې یو طبیب هیڅ کله ه  اړ نه ديمتعقید کیي

کې ازموینه کې  ځایچې پالنۍ درس یی لوستي او په پالنی کړيته دا تشریح 

په لور الره  خپلو وړتیاو کې شک ونایی د ناکامۍوخت کې په  ې.په دویمنل ش

Downloaded from: ketabton.com



      
 

په  هیڅ وجه یی نبایده   ېمنه اوس.که الره مو څومره ه  ستونزويخالصه 

 شیبی لپاره ه  خپل ایمان او باور سست نه کړو. ويچې د ی ېترد

مو   وګړي سره مخ شو،شاوخوا چې زموږ په ځان باور له ماتي ېوروسته له د

تر ټولو کوچنې شک له پیدا کیدو څخه وروسته  پرته  .په مغز کې مو ويمحسوس

 .يخرابیي ېوړاند له ځنډه دنورو عقیده ه  زموږ په

ي د جرئت په له منځه تلو سره مو په بیړه د شاوخوا وګړو جرئت ه  زیانمن کیي

 يبی حسابه د ويی ناکامۍ سره مخ شله دوه ډو ېچ او هغه یوشمیر وګړي

او هر شړې  کار يې مو ستاسوله هر باورریس یاست کارکوونړ که د موسسي

ره چې د ژوند د ستونزو په څې.هغه يپوهیي ېسو په بریا یا ماتکار څخه ستا

 ېشئ همدلته داس یکوال ويځان ته ووره ک په وخت ېیا د مبارزېوړاند

 مو په زیان. یا ېوموم يګټه پا هچې مبارزه مو پ ونایاست

 يکیدو حس ته اړتیا ده سوداګر يیو له هغو کارونو څخه چې پړې په ځان باور

په توګه  ېکوونړکارچې د سوداګر یا هر هغه څوک  ېه څه ه  ریښتن يګڼل کیي

چې دنورو  ې،تر دويویوردننه ش ېۍ نړۍ کپه توګه د سوداګر  ېیا د پیریدونړ

سوداګرۍ په  ستر سوداګر د خپلې . يکارونو څیښن ه  ایمان او بارو ته اړتیا لر

.یو يکاروړی کیي ډوی هیپنوتیزم په کړنې په هر صفحه کې د ېیروندناو پ ېپلورن

د  ويخستونړې له یو ډوی شک سره مخ یا،ځړه ډیرزړه نازړه پیریدونړې

او  ورا  يپلورونړې د استادانه د ژبې په لوبو او هونیارتیا په ادعاګانو ته تسلیمیي

ارزنتمنه ټړې داده چې دوه هنر باید د ړې ې. په دويته بدلون ورکړړیخپل پری

هغه .شيله امله ترسره  ېکې د اویز هغویپیریدونړې د باور د راجلبولو او په 

که لي   ويچې له پیریدونړې سره د کوم څه د خرڅولو په مذاکره بوخت  دالیل
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اود  يپیریدونړې تښتې او نور هیڅ ډوی زبان باز ېله ځانه ون ويشک او بی بار

 .يباور راجلبوی ورته ګټه نه لر

نوونړې ده.یو  يباور ته اړتیا لر ېیو له هغو کسانو څخه چې ډیر په ځان باند

په  او بی ثباته نوونړی ټوی ټولګې له بی نظمي سره مخ کويی عصبی،ستړ

ټوی ټولګې  ويچې په ځان برالسې  ي او ارامه نوونړیحای کې چې باور ېداس

 .ا نظ  سره اداره کويپه خور

د  لړه:د زده کوونړو تر منځ د نظ  او ارمتیا رامنځ ته کوی، ېنوونړې خپلې دند

و ویریدونړو محصیلینو ته جرئت ورکوی مغزونو په کار اچوی،ا يټنبل او ستړ

 .شيیترسره کیدا ېالند يتر سیور ېشخصیت او اویز ويد معن ېیواز

.  په نه ويډیر حساس  ېځانګړتیاو په وړاند ويزده کوونړې د نوونړې د معن

درسونو ته عالقمند  هغوید  ا نونړی  جدې توګهچې ای ويتوګه دا محسوس

اویا یې حرکات ساختګې  ويختګ لپاره هڅه کاوپه مینه یې د درسونو د پرم ېد

.ځان ستایوونړې او بی يد بی ځایه ګړاوونو لپاره ټولګې ته حاضریي ېاو یوازېد

 ويکه نځینه  حای کې چې هیڅ یوه نونړیې،په داسويقیده نوونړې نه خون

 په لوړه کچه  ېپر هغویاو کړییا نارینه تر څو چې د زده کوونړو مینه ترالسه نه 

چې خپلې دندې په سمه توګه  یکوال شيپه هیڅ وجه نه کړیو یقین ونه باور ا

 .يترسره کړ

 د اخالقې ځانګړتیاوو بنسټ -۱۱

 ېداس شينه  ړر مغز ته را یې تیروتنه ده.هر شخص کله چې ېدوه یوه عموم

حای کې  ېپه داس د هماوې شیبې  ړر په څیر نه ده چې هغه خپله ه  یانګیر
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د  ي خو د سجایاوو  پرمختګ چې په خپله ارزنت لر ېدسره د وووره ا ړار چې

او حالت یې د صابون د زږد هغه دپوکاڼې په  ینه دځای ړر له څیښتن سره یو

 څیر ده.

 دنورمدار

دا د حیرانتیا خبره ده چې یوه ځوانه انجلۍ په خپل عمر کې هر ه ورځ څو ساعته 

یو هلک خپل پنځلس کاله ، ويتیر ېه تمرین باندېد پیانو په زده کولو  یا د وي 

یو وړ  شيیچې وکوال ويهڅه کې  ې،یو هنر مند نی  عمر په دويتیرکړیپه زده 

انځوګر یا مجسمه جوړوونړې ووسې، یو لیړوای د یوه کتاب د لیړلو لپاره په 

د هغه برخه  هیڅ یوه ه   د خپل عمر هغه کوچني هغوی، خو له ېکلونو زیار باس

ځانګړتیاو د  تړلي ده  یانې  روحي ېوتیا ورپورکار لپاره چې نیړمروې اورو

 .ويبنسټ لپاره  نه مصر 

 ويهغه څوک چې شپه او ورځ د پیسو د ټولو هڅه ک ده  ځاییپه رنتیا د خواشین

ارزنتمن خزانې دترالسه کولو لپاره چې  ې د هغېقته تیار نه ده چې  څو دقع ېد

 .يمصرف کړ  يد ېاو په زړه پور ،سميويځانګړتیا سالمې روحيهماوه 

چې  ېچې زیار وباسو پرته له د ې ړر کوو چې دوه خزانه پرته له د ېداس معوال

او په  ړو په خپلو پښو زموږ خواته راځيکوچنې مطالعه  یا تمرین وک وتر ټول

ارزنتمنه چې دوه  يشتون لر وګړي ېحای کې یو شمیر اونادره استثتا ېداس

پرته له زیار تر السه  ېالند ېی تر اویزخزانه یې په میراثې توګه یاد چاپیریا

 ويرلودلو لپاره ، یځانګړتیاو د د ي،موږ یوشمیر دبشپړو اخالقي او روحيکړ

 ته اړتیا لرو. ياراد ټینګې او  عالې

Downloaded from: ketabton.com



      
 

له بدو احساساتو څخه سره زر  شيی: ))هغه کیمیا چې وکړاېېهربرت سپنسر وا

امړان  ېو احساساتو باندخو د بد احساساتو بدلوی په ن يشتون نه لرکړیجوړ 

ه ترزیقولو سره ونې  ته تازه (( په هماوه ډوی لړه د ونې ریښې  ته د موادو پيلر

 .يجوړونه امړان لرکیفیت  د انسان لپاره ه  د ووره اخالقې  ،شيیوربښال والی

 ۍاسان ېپه ډیر ويله خاورو څخه راویستل ش ويچې ن)جودانه( دانه ويهغه ن

یو کاروکړو چې په  ېشو اوداس یاړاوال ويچې خونه سره چې هر خوا ته مو

  ېنړال یې دهغې پاملرن  هغې  ونې راتلوونړی د ي،هماوه خواته ته وده وکړ

 ډوی که میندې ې. په همديو ورته کړپه وخت کې م ځوانۍدچې  تړلي ېپور

ورته په ډوی باید  ي ډوی ولرئ هماوه  ړري ړر ماشومان یې س  يوواړ

وټاکې اوناوړه ا ړار  يد  ړر لور هغویچې د  ژبه ووایېماشومتوب کې په 

 .ئکړ ېریورڅخه ل

 ېه چې د هغه ټولډوی و ېماشوم روزنې اصوی په د په پخوا وختونو کې د

به یې پیداکولې اومخ ته به یې ورته ایښودلې،موراو پالربه په ورځ کې  ېتیروتن

دوه یادونه هرځلې  ورپه ګوته کوی اولړه څنګه چې  د ماشوم عیبونه يسل وار

په ارواح کې  ې ړر کوه چې دوه عیبونو ی ېتړراریده  بی وزلې ماشوم داس

د اصالح  ي.د دوه ډوی روحیياونور د زده کړو لپاره هڅه ګټه نه لرکړیریښې 

ر ده چې انسان د خپل  ړر په مصرو ولو سره تل د په څې ېطریقه د د کولو 

 .ويناکامیو په لور  ېپرلپس

 المل ګرځي چې هغه ال ډیر خپلي ېدد   ړر کوی ېتنو او ګناګانوباندتیرو تل  په

، که د خپلو بدو احساساتو اوعادتونود لمنځه شياو الپسې پیچلی ويریښې ووځ

شو هغه  یوړلو لپاره په دوامداره توګه هڅه وکړو ورو،ورو او په تدریج سره کوال
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 ي چې د یو شمیرو.د طب یوشمیر زده کړیاالنو لیدلپه نو عادتونو بدی کړ

په خپل ځان کې  نارووۍهغه له امله  ي مطالعيناروویو په هړله د ډیر

 .ويمحسوس

توګه  د ووره ځانګړتیاو د پلټنې پر وخت  نه باید د بدو عادتونو په  ړر  ېپه همد

کې اوسو بلړې ا ړارو مو ه  باید هماوه نو عادتونو او ځانګړتیاو ته متوجې 

نیړو اوصا و تړراروی او دوو اوصا و ته پراخیتا ورکوی او کړو ځان ته د  ضایلو 

 شو له امله یې نې پایلې تر السه کړو. یچې کوال يد

ې په روزنه ک هغوید  يکاورنه چې باید ماشومان یې ټاک دقیقه  د هغو کلماتو

، د يکیي ځایپر ځایپه مغز کې  هغویوم د ،ځړه د کلماتو مفهيډیر ارزنت لر

و،نیړمرویو ارامتیا چې له خونی يباید هغه څه شتون ولرماشومانو په ژبه کې 

او  ئوړه اوبد کلمات یې په ویناو کې شتون ونه لرنا .ویوينړارند اوروننایی 

ځړه د وخت په تیریدو سره یې نامناسبه احساسات زړونو  شيېد ېریل ويکه 

یې او د ژوند په نړال  ويیې ورخراب ويځانګړتیا او اخالقي ويته الره پیدا ک

 .يداغ پیدا کیي

.د يوبې ماشومانو لپاره  ترتیب بیيل ییو شمیر ځانګړ نن  په باوچو،وړکتونو کې

په ماشوم  يدوه ډوی لوبو موخه د هغو ځانګړتیاواو اوصاف وده ده   چې وواړ

. د عدالت لوبه،د جرئت لوبه،د يپایلې ترالسه کړ ېاوپه زړه پورکړیکېوده و

او یو  کیفیت لوبې  ماشومان په اخالقي ېرنو ېاسقناعت لوبه،د ادب لوبه اوهمد

 .يلر ېاویوه جالبه اویزه یې په مغز باند ويشمیر ځانګړتیاو سمبال
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په  يد جرئت حس د تلقین،ادب او روزنه، له خپل د ژوند ملګر یوه کورنۍ چې  

 ويسره هڅه ک ناموس اوپه سمه توګه له ماشومانو شرا ت،مهربانې، مرسته

 مدرسې څخه ووره ده. ېته له هر هغوی

ورو د  ورو يته ورنودی کیي یوپه لومړیو کې هغ توبیکوم عادتونه چې د کوچن

کورنۍ کې روزی  ېکوم ماشوم چې په داس.ويپه ځان کې ریښې ځغل یوهغ

روغ لرونړې ده او یو خوش  نه او ځانګړتیاو، چې د منظمه اخالقي وي ويش

 .يجوړیي ېخویه،س  اوووره کس تر

په هیڅ وجه  په ماشومتوب کې په ماشومانو  يچې ویل کیي يتیاوکومې ځانګړ

کې راویښې کړواو  هغویشو په  ی،په هماوه کوچنیتوب کې یې کوالويکې نه 

چې  ېترد شيیوینا ه  کوال ويیو س  او طریقوده ورکړو. ېکچې پور ېتر لوړ

ته ځواکمن اوستر ځانګړتیاو رامنځ شییپه یوه متوسط الحاله ماشوم  ه  کوال

سلولونو  يپه مغز هغویووره عادتونه د  ېالند ي.د دوامداره وینا تر سیوريکړ

ي او په او ورو،ورو ووره وینا کیي ويخپل پام هغو عادتونو ته اړ هغویکې د 

 نیسې. ځایبڼه یې مغز کې  طبیعي

ترسره  ويتر څو چې مو د څلورو اصلې عملیو په اړه تمرین نه د بیلګې په توګه:

وو ساده عددنو د جمعو کولو لپاره ه  باید حساب وکړو. خو که ځان ، نود دیکړ

و په د هغه دوو عددونو د جمعې حاصل م کړیويمو په دوه ډوی عملیاتو عادت 

 .ځړه چې مغز په دېبه ځواب ورکړو اوپرته له ځنډه بیړه په مغز کې راپیدا کیيي

اوه ډوی کله .په همشيیېرهنما يچې په خودکار توکه په دوه لور ویعادت ش

 يو یيترالسه کولو لپاره په  عالیت مصر  د وياو ووره خویچې مومغز دیوه ن
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په مغز کې ریښې ځغلوي او د  ويخ وين ،ېالند يځړه د دوه تمرین تر سیور

 .عادت په بڼه منځ ته راځي

پوهینده چې له لسو ګوتو باید څنګه ګټه پورته  ېپه بیړه کار کوی یعنې،په د 

توګه په  ، په ځانګړیيووره اویزه لر ېه مغز باندکړو،د انسان پ

کې  ځانګړیتاو په سمه والې ونه د اخالقيکارکول ې یوشمیرطبایعړې په الس

،وروسته له  ېډوی ټنیل او بی قیده د ي.هغه ماشومان چې په  طرويمرسته ک

 .ويه پیدا کله زده کړوسره ه  مینکړیکار پیل و ېچې په الس ېد

هڅونه د  هغوی،د ويحس لرونړې  ېه  چې د جاه طلب په هغه ماشومانو کې

له دماوې وده سره مرسته  هغوی،د مای اواقبای د ترالسه کولولپاره 

ټنبل  وي.یوشمیر ماشومان ه  شته ترڅو چې د کورنۍ اوکور په سنګ کې ويک

دوه  ډوی ماشومانو لپاره د چاپیریای بدلونه ډیر نه  او بیړاره منځ ته راځي.

چې د کورنۍ د کړیته اړ  ېیا یې د شيکه میلمستون ته وسپاری  شيیاویزه لرال

وخت په تیریدو سره یی دوه  ،ديځان خپله اداره کړ ېچاپیریای څخه د باند

 بدلون مومې. ويځانګړتیا اخالقي

ندو او پلرونو ته و یلد ماشومانو ته د اخالقې کیفیتونه د بښلو لپاره مېډاکټر ش

ماشومان  خالصه کړو: یې توګه په الندې شو کوالچې کړییوشمیر نصیحتونه ور

اړونده  ېا ړارو  پور وياومعن يمادباید له ساده ګۍ اونیړۍ سره وروپیژنو،

چې په مغز  ېیا برعړس د دکړینه ږدو چې مغر ته الر پیدا  ېبایده پر بدیانې

ځانګړی  ې،هغو اشخاصو ته چې ورسره په اړیړه کې دويکې نیړې ریښې وځغل

 په ځیر سره وټاکو. هغویاو  پام ولرو
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 ورته حماسېکیسې او اتلولید  .وهڅه باید وشئ چې له ووره شیانو تقلید وکړ

باید د عدالت او  هغوی.ېر ووسالنو به څېچې د هغه ات ويوهڅ هغویووایو او 

په ارامې سره  يلپاره چې ورځنې ستونز ېپه ا ړارو سره وروزو.د د رنتنوالی

ته باید د جرئت او  هغویودریریيو، ېپه وړاندحل کړو او یلسو انه یې 

 ېریالر کې له نصیحتونو او ورمونو څخه ل ېاو په د ويسرچینه ورونی ېامانتدار

 اوسو.

وده  ېلپاره چې د ماشوم یوه وونتنه )تمایالت( په نورو ټوی وونتنو باند ېدد

اید ځواک یې ب مه نیسئ،د اردي ېالند ېهغه په بشپړه توګه تر اویز کړيونه 

او پریړړه یې اجرا  کړيچې هغه خپله پریړړه و یو کار وکړئ ېداس کړئ او ويق

 ېسره باید داس هغویارزنت یې باید ورځ، په ورځ پورته یوسو،له  وي.معنشي

 .يیوشمیر ذمه واریانۍ لر ېپه وړاند یچې ځان ،نورو او خدا وشيچلند 

.هر يه  ګټور د ېپه وړاندد ماشومانو لپاره بلړې د ځوانانو  دوه اصوی نه یواځي

 ېد هغه سلوک له امله چې د د.ئڅوک باید دوه ا ړار په خپل ارواح کې وروز

دانسان تخیل رونانه او له الس ته راوړنو ډک کړیاصولو په اساس ترسره 

توګه ورسره په کار  ياو دوه ا ړار په عاد يریيېډ ېاو ګټور ا ړار ال پس يکیي

 .وياو عالیت کې مرسته ک

 

  

Downloaded from: ketabton.com



      
 

 

 یوسئموله منځه  يد کمزورۍ ټړ

نور ستالپاره  ۍد رنتنول، پر مخ پرانیستې ي.الرېهرڅه ستا خپل د ؟ېڅه وواړ

سره مخ ته الړ شه اوشخصیت  ۍه ارامپيه او پونتنه مه کوه،ېنو مه ډار، يځلیي

 ته ونایه. وټول ېد

.یوشمیر په عین حای کې يډیر ک  د يد هغو وګړو شمیر چې بشپړه موازنه ولر

لرونړې ه  کړیچې رونانه وړتیا،نه روزنه او کا ې اندازه زده  ېې سره د دچ

 هغوید  ويد کار په ترسره کولو کې یې وړتیا کمه ده.دوه نیمګړتیا ،وي

 .ي او ټولو هڅو ته یې زیان رسوي،ژوند یې له منځه وړويپرمختګ ستونزمنه 

 وخو تره درسریدوخپلوم چې ه  ويدومره  کمزورو ټړو  لرونړې  ي دیوشمیر وګړ 

ټړرې  .که پ م مو ونیسو  او پریيدو چرې دورهويسره مخ ک ېله ستونزیې لپاره 

امخابه مرو ژونرد تره سرتر زیران ونه خورو؛خ او کوم ومه یې  شيورو،وروستر 

ټړرې پره  ېرد کمرزویو دنتي سرړی چې  ینه د ځایایا د خواشینۍ،ويرسولی

 ؟شياو بی ارزنت نړاره  ،کوچنيدرلودلو سره

ټړې له هماوه لومړنۍ عمر  يپلرونه او روزونړې،د ماشومانو د کمزور ،ېکه میند

موجود ته  وي،ستر خدمت به دوه نیله منځه یوسئاو هغه کمزور يڅخه وپیژن

 .ويې له ویریدونړې ستونزو څخه ژوورلیاو د ژوند په اوږدو کې به ی کړیوي

ي و وواړ يځوانان په خپلو ارواحو کې  د کمزورۍ ټړې له بد چانسۍ سره تړ

،په پایله کې په ويعواملو اود)ګردن شړل جمجمه(ورواچ خپل مسولیت په ارثي

حای کې چې سال   ې.په داسيټړو بار په ّځان وړ ۍټوی عمر کې دوه د کمزور
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له منځه  ېاو کمزورکړیته اړتیا ده چې دوه کمزوری ځواکمن  يياو لي انرژ  ړر

 یوسې.

 ووینې،خپله اراده مو د هغه برعړس ېنښې د ځان په وړاند يکلهد چې کمزور

 يد هغو اوصا و په لور ي یانېټینګه کړئ.که مغز مو ډیر وخت په دوه بدی لور

چې بالخره به همدوو اوصا و ته کړیو ېچې هیله مو لرله چې تړیه پر

ټړې مو په  ي ړر زیينده ده.خو که د کمزور ي.طبیعې وجود د یو ه طبیعيورسیي

ړر په تمرین ولو سره مو د هغه په ځواکمن تیا کې هڅه او د   يخپل حای پریيد

 ؟دوه ټړي له منځه یوسئچې  ي،څه ډوی تمه لرئونړړ

ته حرکت  مټوو ېاو یواز شيې ټړې کې بی حرکته پات ويڅوک چې تل په ی 

ریالې نه  بېباند خپلو بدن  کمزرو ټړو په ځواکمن کولو خامخا د کړيور

،بی  شينه چې ګټه وانخستل  برخي ، کومېډوی ده ې.مغز ه  په همد شي

ه ټوی ځواک او په خپل وي.کله چې د څه هیله کو زنګ یې وهيایکیي ېحرکت پات

 .ي،مستقیما په ورته ورسیيي یې ځيپه لور  سره چې په ځان کې وینئ

.که شيباالخره پاک شخص به  شيالړ  يسره  دپاکې په لور که په ټینګه ارادې

.هیڅ شياوسئ باالخره ټنبل او عیاش به منځ ته را په هیله کې شيدټنبلې او عیا

نفسانې وونتنو په لټه کې ووځئ.خو  چې د عیاشۍ او ويای مه کېخ ېکله د د

 پاتې شئ. سپیڅلي

اود  وکړئ ېرووتیا د په اړه خبر ئ،تیا په  ړر کې اوسکله چې د روویتا او ساالم

کومه   يوواړ ړې ماوه  ډوی چې یو مجسمه جوړونه؛په رووتیا په  ړر کې اوسئ

،تاسو ه  باید په دوامداره توګه ويخپل خیای کې محفوظ هپکړیمجسمه جوړوه 
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رووتیا په خپل خیای کې انځور کړئ تر څو چې رووتیا و سالمتیا مو په ځان کې 

 .يمنځ ته راوړ

؟ ستر  ړر او نعمت ته موپه ټوی شيد بیوزلۍ له  شار څخه وژووری  يایا وواړ

 ګل خالصیدی له ووټۍورکړئ.هماوه ډوی چې د  ځایې ځواک سره په مغز ک

 .ي،ستاسو ژوورینده ه  له بی وزلۍسل په سلو کې  امړان لرهڅخه حتمې د

په  ي او هر څه مو په اند تیاره راځيد بیلګې په توګه که په سر کې موسودا لر

 .شيچې  له دوه بی وزلۍ څخه وژووری  شيیډیر ک  وخت کې کوال

په نړۍ کې په زړه  ي مخالف په کار واچوئ.یانېمو د دوه لور چاره دا ده چئ  ړر

له ډیر کړیو ې ړر وکړئ.که داس ېپور،رونانه او خونې بښوونړې شیانو باند

،که راوې پرته له ځنډه مو له به مو راکمه شيک  وخت وروسته  و  او اندیښنه 

ه   ههغ ويوورځ ېریذهن څخه بهر کړئ،په هماوه ډو ی چې ول له کو رڅخه ل

چې  وياجازه ورک د راننوتلو مو خونې تهله مغز څخه بهر کړئ.که سیوري ته 

بهر ته الړه  اوسیوري شيرادننه تر څو نور  وي؟ژر پنچره خالصهلته پاتې شي

 .شي

ځواکمنه  ي.خو هرڅومره مو کمزور ېد دوه کار ترسره کوی ستونزمن نه د 

 ځایاسوپه مغز کې چې ماته ورکوونړې ا ړار ستکړیاجازه ور ېاود دکړی

  ده. په تیاره  ته په کتلوړړییونیسې، خپله مو له دوو ا ړارو سره مرسته و همړار

 .ويموک وياود بریالیتوب مخنی ويعادت کیدی، د ژوند هر څه مو تیاره یا تور

خپل  ويچې د خپلې خونې اوصاف یا ځانګړتیا شيځوانانو ته باید ورونودی 

سره د دوو ا ړارو په لټون پسې  ېواکمنې اردمورنۍ حق وګڼې او په سالمې،ځ
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نه اود هغه د له مخې د یوه څه وونتړړیاوټینګې پری ېد اراد وروځوزیيئ.

 د بریالیتوب دوه لوی طلس  دي. ،ترالسه کولو لپاره

د هیلو او موخو له تړرار څخه مو پروا مه لرئ وو نتنې مو باید په ټنټده ولیړئ او 

وروسته  به  ې.له څه موديهیلو ته ورسیي  ېړئ دعالن وکړئ چې ووااټوی ته 

 وګورئ چې څنګه مو مغز د مقناطیس په څیر تاسو د موخو په لور راکشوی.

یې ووواړئ.د دوه  له ټینګښت سره  ويځانګړتیاو وونتنه ک که د ووره اخالقي

ځانګړتیاو منلو لپاره تیار  به مو ذهن د ووره اخالقي ېالند ټینګښت تر سیوري

 .يترالسه به یې کړ ئکومې ّځانګړتیاو چې وواړ اوکړئ 

ترالسه یې  ياشخاصو له هغو شیانو څخه چې وواړ یموږ ټولو لیدلې چې ډیر

له ده منځ څخه یوشمیر په بشپړه توګه  شيی.کیدايباالخره یې ترالسه کړکړی

له امله  کې شک نشته چې د ټینګښت اومبارزي ې،خو ديخپلو هیلو ته ونه رسیي

له ځواک سره مستقیما  ې.په هیلو کې بریالیتوب زموږ د اراديکیي ېيدته نبه ور

 .ياړیړه لر

او په دوو  يچې ګواکې د خلړو د تمسخر وړ د  ويشته   ړر ک ډیری وګړي

بد  چې پالنی ې ړر د ې. یو شمیر په دويخیالونو یې خپل ژوند خراب او تیاره ک

 اودوه نارامیانۍ وي،ّځان ټنبليړله مور او پالر یا له نیړونو څخه په میراث و يخو

؛ځړه که د اوږد يستریي ه بدینې یې په خیای کې اله چې هغ يالمل کیي ېد د

 يستریي ي،څرګنده ده چې هغه بدشيمصروف  ېباند يبد ويوخت لپاره له ی

 .ياو اویزه ه  ډیریي

یې چې په خپل خیای کې  څیښتنان،دهغو بدو خیالونو له الرېددوه ډوی تخیالتو 

 ياونه وواړ ويبحث نه ک په اړه يکه څه ه  له بد .ي،ډیر حساسیييځور کړان
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 ويک ی،خو مغز یې تل پری مصروف او ستړيچې نور یی په هړله بحث وکړ

 .وياونورو ټولو مسایلو ته په دویمه درجه کې ارزنت ورک

په  يیواز ېمیر برخو یا موارودو کې دوه بدیانحای کې چې په یوش ېپه داس

ر کوچنې او ېاویا اقال په اصل کې ډ ي او بهرني وجود نه لريلر ایځخیای کې 

اوخپله اصلې بڼه له السه  ياو په مغز کې د ډیر پام له امله ستریي يبی ارزنته د

 ي مخالف عیار.د حل الره یې داده چې ا ړارمو په بشپړه توګه د هغه لورويورک

 یکوال شياو نه  لري چې دوه عیب هیڅ کوم ارزنت نه قانع کړو ېاو ځان په د

 .ويد تمسخر وړ 

له ځانه سره باید  یاستئ ېتر مسخرو الند ېد نور و په وړاند ويکه  ړر ک

یوڅه بیخې   ېپه اصل کې داسکړیما مسخره  یکوال شيووایئ: ))څوک نه 

وړ نه  يتعالې بشرد خندا اومسخر یخدا.ي.خیالونه بی بنسټه ديشتون نه لر

(( او يشتون نه لر بهرني ويې زموږ  ړر کې پیدا ش؛دوه عیبونه چيپیدا کړ ېد

نځه یوسئ په چې د هغه خیالونو اویزه له م کړيیو څه و ېترتیب داس ېپه د

خونې  یان قانع کړئ چې له نورو سره دومره توپیر نه لرځ شيیپایله کې  کوال

 اوله ژوند سره مینه بیا ترالسه کوئ.

خو .نارووۍ په بڼه منځ ته راځي ې شرم او کمروایی په یوشمیرمواردو کې د یو

سره د  ي د بدلون له مخې په اسانۍده اود ا ړارو د لور نارووۍدوه د خیای 

 ړر سره چې د هیڅ چا تاسو ته پام نه  ېتوګه  له د یدرملنې وړ ده .په ځانګړ

او ستاسو په هړله د خبرو  يلر ړۍ کې هر څوک ځانته کار او ستونزياو په ن يد

له  نارووۍد دوې  شيیکوال ،يکشف لپاره مو دومره وخت نه لر او د عیبونو د

 .ئګریوانه ځان خالص کړ
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 ؟ينړال څه ډوی ترالسه کیي

 (راسړین) ته نړال وربښې. ېهر س  کار اوووره  ړر، دانسان څېر 

که د نه او نیک زړه  يڅېره ولر رنګهکه یوه انجلۍ یا کومه میرمنه هر څومره بد

چې انسان د نړال  وي.بسنه کيوانوپه نظر نړلې معلومیيد خپل  ،ويڅیښتنه 

ډوی   د زړه اوارواح نړال  ته په عادتي نړال  ړر نه بلړې يد سر سر یانې ، ړر 

 ورکړو. ځایسره په خپل مغز کې 

زړه په درلودلو کې ده.د د رنتنې نړال راز په مهربانه  اود خونې او مینه ناک 

او هغې ته  يتمایل لری منعړس کیيره کې مینې او خونې ته نځې په څې

 .ويک و د لرلو لپاره هڅه،ټوی ژوند نړلیځانګړتیا ينړال وربښې.د ووره اخالق

یا  که مخ ويده ، بڼې هنداره  د باطني بڼه دهغه يیا ظاهر ځړه د انسان بیروني

چې د هغه په دننه  راځي ېنور حرکات انسان د هغو ا ړارو تر اویزې الند

ا ړار مو په نورو ټوی احساساتو  مینې،نړال او نیړې سره تړليکه له ،يواکمن د

؛ په هغه يوي اود ارواح د پاکې وینا کیي ي،هلته به د نرمۍولر ووره والی ېباند

 .يکیي ستاسو تناقص االعضا کیدو نه متوجيیا  يډوی چې هیڅ څوک بد

هر  د يووره والۍ لر ېنړال باند يبشپره نړال، چې په کراتو د مخ یا ظاهر

هغه تناسب له نه درلودلو سره  چې په مخ دچاپه الس کې ده.یو شمیر انجونۍ  

 ياندیښمن کیي ېګڼې،داس يخپله ه  یو ډوی بدرنګې یا بد يشتون لر ېباند

حای کې چې په  ېاوپه داس ېچې همدوه اندیښنه په رنتیا سره هغه بدرنګه ن

.که ډیر کړیوير تصو ېلړه څنګه یې چې د وينیمه به ه  په هغه ډوی نه 

.که له ينور بیخې ورته پام ونه کړ شيیکیدا نلرير خپګان ووحساس او ژ
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په هڅو او  شيیړوالکړیره خپله څې او خپله طبیعي شيه وژووری اندیښنې څخ

،مینې ويد خونې،نه خ يکارکولو سره چې کوم نقص  په نړال کې  لر

 .کړيیې جبران   اومهربانۍ تر سیوري الندې

پیژانده،دوه انجلۍ چې کله د واده  مې ه او بی پښو او بده انجلۍیوه بی الس 

وه چې د ځان کړیاندیښمنه  ېکیده د مخ بدرنګې یی داس ېکولو عمر ته نيد

نړړ هغې ر وخت دوام وېډ کې وه خو له نیړمروه دوه اندیښنې وژنې په  ړر

ړو . د خليډیره هڅه وکړ لپاره  ېڅخه د ژوورن پریړړه وکړه چې د بد مروۍ

 ، شيېټولو خپلوانوسره نيدیې پریګړه وکړه له  ځایڅخه یې د تیښتې پر 

خپلې  د  .ياو هر چاسره تر خپل توان مرسته و کړ ويورس یې دردونو ته ځان

بدرنګې یې ورته  يپه کار واچولې چې ظاهر ېپور ېزړه اودننې نیګڼې یې تر د

وزله او اندیښمن وګړو  بشپره توګه جبران کړ. کومو ځایونو ته چې تلله اوله بی

عالقه او  کاوه  او په بیړه به یې  د هغه ېسره مخ کیده  ځان به یې ورته نيد

او ځان خوشاله او کړیو ېخبر ۍلپاره چې خوږ ې. د دملګرتیا ځان ترالسه کړه

او خوښ .يتازه ونې هڅه یې وکړه چې خپل مغز په خونو اونړلوا ړارو وروز

موده کې هغه ځوانان چې ورڅخه په تیښته کې  .په کمهېخویه او خوشبینه اوس

 ېترتیب دا چې ماد ېوه په خوا کې ټوی راټوی اومینه یې ورسره پیدا شوه.په د

ښړال چې په دوه روحینړال یې ه  پراختیا وموندله . بدي یې جبران کړه روحي

 وخته ه  یې دوام وکړ. له نړال څخه ارزنتمنه وه د زړنت تر ېرکراتوله د څې

ته چې تلله  شاوخوا وګړوته یی د جرئت او خونې وینا کوله  او دومره  یځاهر 

 انجلۍ ه  ورسره بخیلې کوله . ر ملګري یې درلودی چې  تر ټوی نړلیېډ
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 د خیای ځواک

 .یکار مخړنې ګام او الهام بښوونړ د هر؛ خیای

،هغه څوک وه چې د خپل وخت کړيچې تر ټوی ستر خومتونه دی بشر ته  هغوی

 ېاووروسته په د هشیانو څخه یې ووره څه په خپل خیای کې روزلې د له شته

 .يچې دوه جامې  ړر ته رنتنې بڼه ورکړ وه ړر کې ش

پست)د  یوه مخابره جوړه کړه چې له پخوانيپه خپل خیای کې داسې  مورس

،په پایله کې یې تلګراف یې  لیړونو او سامان االتو د لیيد وسیله ( څخه بشپړه وه

دستګاه د جوړولو په خیای  يه ډالۍ کړ؛بل د تلګراف څخه د ال بشپړبشر ت ېد

 يسمندر ويکې شو او تیلفون یې منځ ته راوړو. یلد په خپل خیای کې د ی

او د  ويکې شو چې له بیړۍ څخه بشپړه  په هڅه جوړولو ي وسیلې دمخابر

وسیله سره کابل په  يوه  چې نن وچې د سمندر ېالند همدوه خیای تر سوري

.مارکنې په خپله وخت کې   له ټولو مخابراتې وسایلو څخه یوه وينښلوی ش

راوړه او د او بې سیمه تلګراف یې منځ ته  ه خپل خیای کې وروزلهبشپړه وسیله پ

شو چې د اوقیانوس په  یهر مسا ر وکړا وه ېالند همدوې دستګاه تر سیوري

کې ځانته ه میلمستون او په نار کې پ کړيکې د تلګراف په وسیله مخابره و منځ

چې په بندر کې ورته په تمه کړیته خبر ور يخپل ملګر خونه په کرایه نیسې اویا

اوسې.باالخره رادیو،تلویزیون او ټوی وسایل چې اختراع شوه د هغه خیای پایله 

 ېالند د ځواک تر سیوري  او کار  ېاو د ارد ويکې پالل ش وه چې د چا په مغز

 اولې.په رنتنې بڼه منځ ته ر
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د  مجسمې  يمشهور ويونړې په خپلې ییوه  ناپیژانده یونانی مجسمه جوړ 

او   يونوس میلو  کې د تر ټولې ووره نځې بیلګه په خپل خیای کې منځ ته راوړ

رسیدلې چې  ېته نه د ځای. تر اوسه بشر هغه ېښېیې یوه یاد ګار پر هله ځان

چې د نړال دوې  يکړخو هنر مند دومره هڅه  داسې یوه نړلیشخص ولري

 ده. درجې ته رسیدلی

د بشر  شوي ښودیای یېړې ېموس په میړل انژ  په هغه مجسمه کې چې

ګټه یې چې بشر د  هموږ ته نودلې ده.او څومره ستریې راتلوونړې بشپړه بیلګه 

 .يهغه د خیای ځواک  څخه کړ

 ده.د ارواح روزونړې او موسقئ نونت د ستروسندرو جوړونړو د خیای زیدږنده 

چې سوداګرو کوم مالونه په یوه مغازه کې راټولوی،نن  ېالند د خیای تر سیوري

اد پړې ی د اړتیا وړ موشو د ژوند ټو یچې کوال يپه نړۍ کې سوپر مارکیټونه لر

څوتنه نوونړې چې د بشرد پوهي بی   ېالند ترالسه کړو.د خیای تر سوري

نن د مدرسو او پوهنتونو چې  تګونه یې په خپل خیای کې روزلې ديپرمخ ساري

 څیښتن یو.

 ؟څوک چې له دوهويچې د خیای د ځواک د احسانمنه نه  ويڅه شیان به 

اوله هغه څخه  يبڼه ګور يظاهر ېد شته شیانو یواز  يځواک څخه محروم د

 ،تازه والیوي،اصالح کويچې تل پرمختګ ک هغوی. خو یکوال شيووره  ړر نه 

ټوی  ۍاقیانوس وهوونړې بیړۍ منځ ته راوړ  ځایجالې پر  ېاود بادیمنځ ته راوړ

 هغه کسان وه چې ځواکمن خیای یی درلود.

تل په خپل خیای  هغویاثار د هنرمندانو د خیای زیينده ده .  يتر ټوی ستر هنر

ده .موجوده  يکې له شته شیانو څخه لوړه روزلې ده  او نونتونه یې منځ ته راوړ

Downloaded from: ketabton.com



      
 

د سترګو کار  يډیر اسانه کار ده او یواز شیانو ته په هماوه حالت کې لیدنه

.خو د هغه لیدنه  په ووره توګه له شته حالت څخه اوهغې خیای  ته رنتنې يد

 .کار دي بڼه ورکوی دمخیله

ی ې،دوه ډوی اشخاصو ته خیای پالوونړې واي ړر لر يچې سر سر ویهغ

ستر  وحای کې چې تر ټول ېنیسې په داس ېیا یې تر پونتنې الند ويواستهزاک

.همدوو خیای يد پالوونړو له مغز څخه منځ ته راولياختراعات د همدوو خیای 

اړتیاو څخه پورته  ي.موږ ته یی زموږ د مادحل کړي ېپالوونړو د بشر ستونز

 ېیو.ډیر ک  کسان په د اوله  ستونزو څخه یې ژوورلی ېدکړیپرمختګونه را

 د سترو کارونو ړونړۍ په کومه کچه د دوو خیای پالووننننۍ  چې يپوهیي

چې ځان د نورو د خیای تر حده  ېنځینه او نارینه شته د یډیراحسانمنه ده.

او لوړو رتبو ته  يځانګړتیاو څیښتن کیي اخالقيد ټینګو ي. ارزنتمن شمیر

 ويچې ماشومان یې له د وي ړر یا خیای ک ېاوپلرونه داس ې. مینديرسیي

له ځانه یې  ېطریقې سره روز ېپه ووره اولوړ هغوی يڅخه نیړمروه ژوند ولر

 .يلوړ وړ

چې خیای د  نړۍ په پرمختګ کې څه روی  شيراتلوونړې نسلونه ال ووره پوه  

 .ويمرستې ک ېرووتیا او سالمتیا ته یې څومره ستر هغویاو د  ويلوب

لپاره   ېبلړې د د يد ماتې  لپاره نه د يکوم خیالونه چې زموږ په  ړر کې پیداکیي

. هغه دحقیقتونوله  يراولې د ياوزموږ په لورکړیځانته خپله چې رنتنې بڼه 

 يموږ مغز ته رادننه کیيلپاره ز ېد د ېاو یواز يو طرحو څخه بل څه نه دېلومړن

یو  ېیواز د خیای ځواک .ويورس مو  ته ره عالمونوته یوسې او وو چې موږ مخ 

یاتو الهام ده ،بلړې د اډیالوژی یا نظر ېاشفته یا اندیښمن تصوریا  ړر نه د
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او په مخیله یا مغز کې منځ ته راځی ې.ستر ا ړار او ځواکمن تصورات لومړ

 .ويوروسته په زیار او کار کولو سره ځانته رنتنې بڼه ووره ک

،د راتلوونړې شيپه کار واچوی  الرې ېو مخیله یا  ړر که پّه ګټوردډیرو وګړ

بدمروې ا و تباهې د  ي. خو که د بدو په الره په کارولویيوينیړمروې تامین

 .يیې له منځه وړ ي او ټوی شتمنېپه برخه کیي هغوی

د  ېامله مو باید د ماشومانو مخیله یا تصورات داسې وروزئ چې  یواز ېله د

وزنه په کراتو له .دوه ډوی ريسپیڅلتیا،ووره او ځان تیریدنې  لپاره په کارو لیویي

او  ويپه میراث یې پریښې  ی شيچې کیدا څخه ووره ده  هغه مای او شتمنیو

 .شيلپاره ګټور  هغوید  شيیکوال
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 له زړنت سره مبارزه وکړئ

 .شيکې راڅرګند  هڅېر په شي یپه مرسته  کوال د اروا زړنت یوازې 

سارا برنار به چې کله د عمر په هړله خبرې کولې،ویل به یې: ))هر څومره مې 

کې  يچې هغه د عمر په پازه له شپاړسو نه نړته راځ (( چا يریيېچې عمر ډ

 هدوه هنرمند.ويش ی یې خبرو ته و اداره پاتېچې نوموړ ويلیدلې وه دا تایید

سطحې ته ورسیده  او په هغه  ېپه پنځه اویا کلنې کې د خپل هنر تر ټولې لوړ

 ړر یې کاوه چې عمر یې له څلویښتو  ېوخت کې به چې هر چا دا لیده داس

نورو زړو اشخاصو ځوان پاتې  ېوداسناڅېر ځوان پهېنه ده.د ستر سارا ډیرکلونو

ده چې  تړلې ېپور ې. بلړې هغه د دد طبیعت استثنایي موهبت نه دیکیدی 

 ېچې  په د يامله نه زړیي ېله د هغوی،يزړنت ته ارزنت نه ده ورکړ هغوی

 .شيبه زاړه نه  ويچې د يباور نه لر

څخه  ېه زړیدو هنر له دچې)د ن شيدوه قاعیده باید یاده کړو او هیره مو نه 

نځې او نارینه په هماوه  .خونه ولرو ارزنتمنه ده چې د یوه نه زړنت لپاره 

.پرته له شړه دوه موضوع ستاسو د ويڅومره چې خپله یی منلې  يکچه زیي

 پر ځواک څرخې. ېځړه نړۍ د اراد يتړاو لر ېپور ېاراد

توب  ېاو په زړه پور  عالیت تازه والی ېژولیا ورودهاو د زړنت په وخت دمغز

له  بدني او دماوي ېدیویس په اتیا کلنې کې داس يیوه نړاره  بیلګه وه .هنر

 په معاونیت کې وټاکه. ۍځانه ونود چې د ډمړرات حزب هغه د ولسمشر

په مراسمو  ېپه څلور اویاوومې کلیز یجرح مردیت هغه کسانو ته چې د نوموړ

زړنت مې په هیڅ وجه نه د زړه او مغز ))وویل:کې برخه اخستې وه 

؛تراوسه ه  ژوند ته د یوه ځوان په سترګه ګورم.ما ډیر پخو ا محسوسوم

چې د  ړر پام یی تیرو ته  ېزاړه هغه څوک دوه چې زوړ نه ش . کړیپریړړه 
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په خوزه ځوانې او راتلوونړې ته تل د هیلو  ياو له تازه ګۍ څخه ویریي وياړ

 ېاو زړنت راته مخ نه د يمل بڼه لرد ع سترګو ګورم او تر اوسه مې هیلې

 .((اړولي

چې  يعقیده لر ېو د زړه څخه ورباند يپه جاودګرۍ ایمان لر څوک چې د اروا 

وجود او مغز یی  يریيې،څومره یی چې عمر ډيهیڅ کله ارواح ته زیان نه پیښي

 .ييزیان لیدلو څخه ژووری کیله 

د عمر د  شيپاتې  یدو مغز یی ژون شيلپازه چې انسان ځوان نړاره  ېد د

څخه ځان  .مغز ته د زړنت له وینائه بهر کړشمیرلو عادت باید له ذهن څخ

له هماوې ځوانې څخه دا عادت لرو چې د زړنت تخ  مو په  ریېږ ډوساتې. مو

ت ته په تمه کیيو اوله پنځوس کې زړن رواح کې وکرو.په پنځه څلویښت کلنیا

،څوک چې له پیښو ويزړنت ژر رارسچمتوالۍ،خپله  په لورزړنت کلنۍ څخه د 

 .ياخته کیي ېبالخره ورباند ېاو د رارسیدلو تمه یی لر يڅخه ویریي

،د يپرنتیس مولفورد وایی: ))څوک چې په دوامداره توګه له کوم څه نه ویریي

چې  يکه تمه لر .يهغې ویرې نښې یی په څېره کې په نړاره توګه څرګندیي

کې به شک نه  ېد يځان به مو ماته وخور او ي ته  راځيزړنت به ستاسو لور

 چې خامخا په زاړه شئ.(( وي

یاست کړیچې کله کله تاسو زړنت د یو شمیر کارونو له کولو څخه عاجز  ېتر د

د هغه په  ړر کې مه اوسئ ځړه  چې دوه  ړر اواندایښنې له وخته مخړې 

ې.هر او تاسو له وخت څخه مخړې زوړ ن وياچ ېباند ېګونځې ستاسو په څېر

 .يهماوه ډوی کیيکړیڅوک چې د ځان په اړه څنګه  ړر و

یوه لیړنې کې داسې  ې( تر عنوان الندير لرمیلووکې وځپاڼې د )څو کاله عم

څخه  ېچې له څېر ېچې د نځو عمر هغومره د ئانګیر ېلیړلې وه: ))ایا داس

ه ک ويډوی  دوه انګیرنه سمه نه ده، که نځه  ېاو د نارینو ه  په همد ينړار
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، د خپله شخص  ړر د زړنت وينر عمر په اندازه ده چې څومره یې خپله باور ک

 .((يلر ځایپه مسله کې مه  

ر ېهماوه ډوی ده  څوک چې سر له ډانسان چې خپل ځان په زړه کې څنګه ګڼې 

عمر ه  ځان ځوان ګڼې  په رنتیار سره چې ځوان ده  اود ماتې خوړلو په اړه 

خبره ده . څوک  تړلي ېه  زموږ په اراده پور ويه مخیباید ووایو چې له هغه څخ

خو هغه چې ځان  جریان ته  يبخت ورسره مل د ويچې له ژوند سره مبارزه ک

 .يډوبیي  ويتسلیم

دی  خو باید ووایو چې ېپه تیرو کې به ه  تل د )ژوند د اوبو په چینې پسې ګرځ

ارواح  شيه منځه الړ . تر دی که بدن ليدوه چینه د هر چا په دننه کې شتون لر

د کارونو له ترسره کولو څخه  شي،ځړه د انسان  ړر خراب  باید ځوانه وساتو

د وچې ونې په څیر  او مطالعې څخه ه  خوند نه اخلې   ړر له يعاجزه پاتې کیي

حالت څخه ډډه وکړئ اوتل  ې.انسان باید له دپیل کوي ېله پیله په وچیدو باند

 .يترسره کړ ېوسه یې ه  دندې نه دله ځانه سره ووایئ چې تر ا

.د څېرې ح په مرسته په څېره کې راڅرګند شيد اروا شيیکوال ېزړنت یواز

 .ويخطونه ارواح رسم

 شعر ویلې ده : ېالیویه وندی هولمز الند

 راټوی کړه، ېال ورځ ده ځواکونه د

 مبارزې ته پاڅیيه ويپه الر کې ن ېد رنتنول

 خو زړنت څه ده؟د ځوانۍ کمای ده

 ره.او ارزنتمنه څې څخه نړلید ځوانۍ 

،هنر ته مو په شوق سره دوام ورکړئ.که په  ئر عمر ولرېکه وواړئ چې ډ

وکڼې اوله کار کولو څخه الس پنځوس کلنۍ کې ځان لویدلې او ارام ته اړمن 

پله دنده مه پریيدئ.ژوند او ي وځنډوئ.خو خ.د ضرورت په وخت کې لواخلي

 کې ده. ېپه د ځواني
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له کار  ېزوړ ش  ځړه زه م ی: ))زه نه ش  کواليره هنرمند داسې ویلې دمشهو

. کله چې انسان يد خجالت کیدلو څخه ژوور سره مینه لرم.له هنر سره مینه ما

د زړنت ستړیا  شيمصروف او نیړمروه اوسې اومغز یی ارامه او  عای پاتې 

ې نه ده بلړې دوه ستړیا یی په ارواح ک شيی کله چې ستړ ويپری اویزه نه ک

 په جس  کې ده.((

 ړر وکړئ چې سوزان انتونې به دری اتیا کلنې کې یو ټولنیز انقالب منځ ته 

برخې ته یراوړه .میسزجیلبرا مشهور هنرمند په هماوه عمر کې د خپل هنر لوړ

؛دوه میرمنې د کاراو هڅو بیلګې وی څوک همړ شو ېورسیده  او څه وخت وړاند

 .ريزړې وشمی ويد شيی کوال

د کارکولو ځواک له ځوانانو څخه  هغویچې د کړیادعا و ېد د شيیڅوک کوال

میس انتونې د سپینو ویښتانو سره د نیمې پیړۍ نه وړاندی په څیر دتازه  ک  وه؟

کې  چې په برلین کې جوړه  ېاو ژوندی زړه لرونړې وه اودنځو په نړیوالې کنګر

د هغې څېره له ټولو څخه ځانګړی شوی وه د ټولو هیوادونود استازو په منځ کې  

په توګه یی د  تمثیلې ټوټې د ستوري ويیوه،د تیائتر په نوی نندارتون کې ه  د

 ټولوستاینه ځانته راواړوله .

پریښودلو او دوه هغه میرمنې وه چې په شپیته اواویا کلنې کې د خپلې حر ې د  

نه پیدا شوه چې ژوند سره یی دومره می ېاو له بشر دزړنت په  ړر کې نه شوه

 .پریيدي برخې  ويوونته چې د خپلوسترو کارونو له ی یوه شیبه ه  ونه

: ))زموږ د وخت یوه له ووره ځانګړیتاو څخه داد ده چې مارګارت دالند وایې

اوورځ په ورځ په دی  نښه نه لريعینړو او امسا څخه بل هیڅ کومه  زړنت له

نه  ېپورهیلې اوستړیا د زړنت پوهیيو چې اندیښنه،نارضایتې،و  اوخپګان،نا

ده  ک  جرئت او  تړلي  اود هغه چا زړنت چې له دې هر څه سره ملګري ېد

 ((. ياشخاص ګڼل کیيځانغونتونړې 

 هړله یوه منظومه ویلې ده: ې رانک.م.وانسیل په د
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 هیڅ کله  مه زړیيئ؛د پخوانیو کلونو اثاره،

 ومونو،خوارایانواو اونړو

 وله منځه تللې ده.ا ويله تیرو سره پاک ش

 ياو اویزمن کیي يستر مغز چې مینه لر

 له خپلو نیړیانو څخه خوند اخلې 

 يکیي ال نړلی شيتیر  ېهر څومره کلونو چې پر

 .يهونیاریي

 ؛يهیڅ کله نه زړیي

.هر ډوی  دهمو د ژوند کولو طریقه  زموږ عمر نه ده بلړې  ويڅه چې مو زړکوم 

نو بد یادونه ،د ګناګانو عذاب او ناوړه کارونه .د تېرو کلوويلنډ ا راطیت ځوانې

او  وي،ګامونه درندي.د سترګو بریښنا له منځه وړويڅېره له وخته مخړې زړ

 .ويک  ويزړنت اندیښمنه او مړا

په او ويچې پاک،ساده ژوند اوږد او ګټور  ويتورات ه  بشر یا انسانانو ته زده ک

د ماشوم د  کړیويګۍ سره ژوند: ))د چا بدن چې په ساده ییوا ېهړله داس ېد

 .((يپاتې کیي وير تازه او نبدن په  څې

اشړاالت)شیان( مو  زموږ خپل حسادتونه او ځان لمانځه ده چې بی ګټې

نځینه اونارینه زاړه نې. تر ټولو ووره  هاو څلویښت کلن ويک ځایژوندسره یو

سره تیر ډک ژوند هغه ده چې په ساده ګۍ او معصومیت  نړیاود السته راوړنو

 .شي

،  ېساده اوس شيیچې ژوند په عین حای کې کوال يعقیده لر ېکاری واګنر په د

 .،ه  ارامه او ه  له شور ا زوږ نه ډکه  رونانه

دوه لیړوای په خپل کتاب کې چې د ساده ژوند په نوم ده لیړې چې موږ خپل 

یه ا ړار او احساسات له بی ځایه ستونزو سره ګډو وخت او ځواک مو بی ځا

کې  ائتالفکوو دځواکونو په  ېریضایع کوو،مغز مو له ساده ګۍ او ارامتیا څخه ل
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حای کې که دوه  ځواکونونه مو په ګټورو او باارزنته کارونو  ېیی مصر وو،پّه داس

 باندی مصرف کړو، ډیره ګټه به تر السه کړو.

میر : د کارونو د کړکیچ په دوه پړاو کې یو شوایی ېپرنتیس مولفورده  داس

.یو دقیقه بی کاره پاتې يکیي بریالیکړیچې که هر شیبه کار و  ړر کوي ېداس

چې ناس     ويتجربې سره ثابت شډوی په  ي.دوه  ړريکیدی ورته ګناه نړار

ار څخه ډیره کمه پایله ستړیا له امله له خپل کدوه شمیر  ډیرید   ويبلل ش

. نیولي ېپام کې نه د ځړه د ځواک په مصر ولو کې یی موازنه په ترالسه کوي

 ېاسکه یوه څلویښت کلنه نځه هر ورځ د ځنډ څخه پرته نظا ت،جارو کولو او د

س یوه بله ، او برعړيکړ یخپل  ړر او بدن ستړ کړيتیر  نورو کارونو باندې

ساعتونه د خپل ارامتیا  ي  او دژوند بعضيته پریيد ونورون نځه  دوه کارونه  

سبت د لومړنۍ په ن ک نشته چې دویمه نځه به کې ش ېپه دیړړئ لپاره ځانګړ

او په  هماوه متوسط عمر کې به د تر ډیره خپله رووتیا و جسماني ځواک وساتي 

 .شيبه پاتې  ېځوانانوپه څېر تازه او په زړه پور

ارام کولو ته اړتیا  وياوکه بدن تر هغې چې په کار او عالیت کې  ويکه  ړر  

په  ې.انسان یوازکې تازه ځواکونه  زیرمه کويه وخت ،ځړه د ارام کولو پيلر

خواړه ه  د انسان جس  او ارواح  ويبلړې معن ينه روزی کیي ېخوړو باند يماد

ته ځواک وربښې.او خپله ډیره اویزه د ارام کولو پر وخت بښې.په عین حای کې 

کوی ه  د هغه  ې،د ساعتونو ځانګړيچې د  ړر او جس   عالیت اړین او ګټور د

 خوړو د ترالسه کولو لپاره اړینه ده . ويم او د معند ارا

او ارام ونه  ئیتونه د یوه وخت لپاره پری نه ږدکه ورځنې کارونه او مصرو 

او عصبې  ي. که په ورځ کې زیاد ستړ ويا مو په خوب کې دوام پیداکې،ستړيګړ

اجازه ورکړئ  ېیا د دکړیاخته  ېاو اعصاب موپه ومونو او خپګانونو باند شي

ونیسې،  ځایچې حسادت،بد بینې او ځان لمانځونړې ا ړار مو په مغز کې 

.د وي عالیت کولو ته هڅ ياوسئ چې دوه ا ړار مود شپې تر ډیره   ړر يباور
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 ياو ځواک مو له منځه وړ باسې تازه والی  اعصابو په انساجو مو ژوره اویزه پری

 .يپه څېره کې مو اویزې لیدی کیي شياو کله چې ویښ ه  

او ارام کولو ته اړتیا  ويکله چې ارام ک  ويپیدا ش ېداس یو شمیر وګړي 

،د شپې کله برید کوي ېخپګان او اندیښمن تخیالت یې په مغزو باندي،و ، ولر

. ورځنې تراخه ويل کېمغز یی په کار کولو پ ته ځي ځایچې د خوب 

دوه ډوی  او پراختیا مومې. لهي پیښې،پښیمانیانې،وصې یې په خیای کې ستریي

 يکې له یوه اړخ څخه بل اړخ ته اوړ ځایسره  د خوب په ېګر تارنیونې  يستر

او په بشپړه  شيیټولو اندیښنو څخه ستړ ېچې مغز یی له د ېاو وروسته له د

کې شک  ې.ديد ناتوانې او نارامې په منځ کې یی خوب وړ شيتوګه نارامه 

او  يره ده چې سهار ستړخب ي او طبیعينشته چې دوه ډوی کسان ډیر ژر زړیي

یځواک اود کار يوسایلو اخته کیي ، د خوب لپاره  په درملو او مصنوعيوينارامه 

 .ويدرمل مصر ص د الس ته کولو لپاره  مصنوعي

حای کې چې تر ټولو ځواکمن درمل زموږ په خپلې ارواح کې ده   ېپه داس 

ژوند ولرو،  طبیعيو طریقه یی زده کړو. کله چې یې باید د ګټه اخستل ېاویواز

لو د مصر ولو  څخه پرته ه  ارامه ویده شو اویوارامه خوب د شو د درم یکوال

 .يله منځه وړ ويوجود اودماغ  ستړیا

،په ځان کې خونې او ياود  ړر همغي  شيکه مغز له سمې الرې بی الرې نه 

د  وي،هغه مسموموکوونړې ا ړار چې بشر له ځواک څخه بې برخې کيمینه ولر

. هغه وخت دوه ځواک په ځان کې وینو چې  د هغو ويالر نه پیداکي په لور هغه

له مغز څخه بهر کړو اود ورځنې کارونوله   ويترخو پیښو  ړر چې ژوند تیاره ک

ځواک په  ځان  ويته رسولو وروسته د ارام کولوپر وخت د بلې ورځې لپاره  ن يپا

 کې راټوی کړو.

ډوی  ېدوه طریقه په د وطریقه موندلې ده .یوشمیر ملګرو مې د ارامه خوب کول

ده چې د شپې وروسته له دی چې کور ته راشی  خپل ورځنې نارامیانې او خپګان 
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. له کوم ساعته ېاوله ځانه سره یی کور ته نه راوړ ېکې پریي ځاییی د کار په 

،هغه ېته رسیدلې تر سبا سهاره چې بیرته کار ته حاضریي ېیې چې کار پا

په هیڅ وجې او دلیل سره د   وي. دئلپاره د ځنډونې  وخت وشمیر موده د ځان

نه نیسې اود کار له  ېاړونده  مسایل په کور کې تر بحث الند ېبهر کار کولو پور

وروسته  ځان د خوږ خوب چې مغز یې له  خونې  څخه د جالوالی ځای

 . ويچمتو ککړیبښوونړې ا ړارو څخه ډک 

چې زشته  ويکوم بل  ړر ته کورته اجازه نه ورکهیڅ  پر وختد شپې د ارامتیا  

سبا سهار  په ارامه  ېالند ي.د همدوه احتیاط تر سوريورته راوړ وياو ناوړه خ

 .يحالت سره  د خوب له ځایه راپاڅیي ې،خوښ او ژوند

 سو د رووتیا له ساتلو څخه بی خبرې له  املهستا نارووېپه  هماوه ډوی  چې  

په  ېد ستاسو د ځوان پاتې کیدلو څخه د بی خبر ،زړنت ه مو په لور راځي

چې هماوه ډوی چې  شيپایله کې ستاسو ګریوان نیسې.بالخره یو وخت به را

،له هغه کارونو څخه به ه  يوکړ ويبشر به د خپل منځې اورونو  څخه مخنی

.څوک چې تل سال  ا ړار په يځان وساتې چې رووتیا اوسالمتیا یی له منځه وړ

 .ي،د ځوانۍ دوره یې ډیره اوږدیيويجس  ته ه  الزمه پاملرنه ک او يسر کې لر

د زړنت په پلمه یی له  يهیڅ یوه هیله چې په ځوانۍ کې په مغز کې پیدا کیي 

کورنۍ ناستې کې برخه اخستې وه  ويمې په ی ېمنځه مه وړئ څه موده وړاند

ته ېچې شپ،پالر یې ي،ماشومانویی هڅه وکړه چې پالر یې په لوبه کې ګډون وکړ

کاله عمر درلوده د زړنت په پلمه یې په لوبه کې ګډون ونړړ،خو موریی ګډون 

یې په خونې اومینې سره لوبه وکړه په  ېس  لړه خپلو ماشومانو ووند وکړ 

سترګو کې یې ځوانې بریښنا کوله. عمر یې د خاوند له عمر څخه ک  نه وه خو له 

وه  چې زه د هغې د ځوانې پاتې هغه څخه ځوانه نړاریده اوپه هغه شیبه کې 

څخه بل څه نه وه چې هغې ځان ځوان  ېکیدلو په راز پوه شوم او دوه راز له د
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شمیره او خپله تازه ګې یې ساتلې وه. په ناسته کې ټوی ګډون کوونړو هغه 

 میرمنه وستایله .

د امړان تر کچې له ځوانانو سره اوسئ اوله ځوانانو سره تل ځوانه پاتې شئ،

ونئ.په هیلو،امیدونو او تفریحاتو کې یې ګډون وکړئ.د ځوانانو خونې  مینه

 .يده او که له ځوانانو سره اوسئ دوه خونې تاسو ته ه  لیيدوی کیي  يسار

 ويوان پاتې شهړله چې څنګه په اتیا کلنې کې ځ ېاولیویه وندی هولمز په د

و او خوشاله له هر څه نه ډیر د دایمې خونی )دوه ځوانېداسې ځواب ورکړ: )

وم،په حرص ا ځانغښتونې  منه بول ،تل له خپل حالت څخه راضيطبع  احسا

ځړه اندیښنه او و  کړیاو له اندیښنو او ومونو مې تیښته نه ی  اخته شوی ېباند

 نځيګو ې.په هغو څیر و کې چې په خندا کولو عادت دويموږ له هر څه نه ډیر زړ

جادوګره  يخون .يونه دساژموره مسړا تر ټولو و،ياو روټې نه موندی کیي

 .((يبښ ياکسیر ده چې ځوان

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 

اک څخه ووورځوو او خوښ اوسو تر څو د  عالیت له ځو ېریچې و  او خپګان ل

 .شيمو  څه ک  نه 

مو دژوند خوښ او رونانه  ېیواز شيپه زړنت کې ځوان پاتې  ېکه وواړ

ه وساعتونه مو له یاده وباسئ،د بدمر ساعتونه په یاد کې ثبت کړئ او د خپګان

خوښ ،نیړمروه ساعتونه مو په یاد کې  ېورځو  ړر مو له یاده بهر کړئ.یواز

 .کړئ ي او نورې ټولې ورځې هیريولر

 ېه  ډیر ده.((که د هغه ماتو په وړاند یېعمر يوایی: ))هغه چې ډیرې هیلې لر

په مسړا ته او ټولې ستونزو ه ټینګه سره وساتئهیلې موپ چې په ژوند کې خوري

مو ه   ي بلړې ځوانېدا چې عمر مو اوږدیي ېنه راوالست ووایئ نه یواز سره

 ډیر دوام مومې.
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يئ.مینې لرلو ته  عالقه ولرئ،د مخ د ګونځو کی ېریله مینې او محبت څخه مه ل

اود هر چا  ويده .که ارواح د مینې دوامداره سرچینه یو جادوګرطلس   ېپه وړاند

،خونې او وجود رووتیا مو ال پسې  ېنه نیت او د مهربانې حس وروز ېپه وړاند

.په هغهزړه کې چې د مینې اور بل ده،دکلونو په تیریدوسره ويډیر دوام پیدا ک

،هغه عمر چې په ځان لمانځنې سره تیر وي  خپل تودوخه له السه نه ورکه

 .وي،زړه وچ او زړه شي

لپاره چې د بدن  ېمیرمنه په نړال کې مشهوره وه،د د وي رانس ېوایی یو 

 ېهر شپه به یې ځان په تیلو یا ووړیو سره څو وار  شيپوستګې یی نرم پاتې 

او هغه د  ه اویزمنه درمل پیدا شوياتلو لپارماساژ کاوه،خو اوس د نړال دس

 . ېا ړارو باند ځایارواح ماساژ په خوش بینه،د مینې احساس او محبت سره یو

،تل شاته وګورئ شيد تېرو کلونو له اویزې څخه په امن کې پاتې  ئکه وواړ

او امړان تر کچې مو ژوند د نونتونوپه منځ کړئ هیر  ېهغه څه مو چې شاته پات

.هغه ګې زړنت ته تر ټولو ستره بلنه ده  ی عالقهوی کیدی او بکړئ.یو ډ رکې تې

نسبت د  ويمیرمنې چې په نارونو کې د مختلفه پرمختګونو په منځ کې ژوند ک

پړوا ډیر اوږد  ي ،په کلې توګه یی دځوانېکلیو میرمنو ته چې په یو ډوی ژوند لر

 .وي

،له  ويو کې ژوند کبزګران په عین حای کې چې په ازاده هوا او صحې ترو شرایط

.یو طبی راپور چې د يلنډ عمر لروونړې د يکار لر ي څخه چې  ړريیوه نار

د نورو  نارووېچې د مغزد سستې  ينودی کیي ويلندن محړمې ته ورکړی ش

ده چې بیړاره او ټنبل مغز له  .دلیل داګروپونوپه نسبت په بزګرانو کې ډیره ده 

 .وي.چې کار ک ځي ي او له منځهکیي یهغه مغز څخه ژر ستړ

نځه بزګران په پ یچې ډېر ويپه یوشمیر راپورنونو کې دا ډوی بیلګې ذکر ش

کار  يحای کې چې د ړر ېپه داس يله امله مر  لج یشپیته یا اویا کلنۍ د مغز

ځواک  بې یې  ړريشی ې،د ژوند تر اخرويچې ډیر ژوند ک ېخاوندان سره له د

 .يساتل کیيه  
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څخه یې وپونتل چې د ځواکمنتیا او ځوان پاتې کیدلو له اتنې  یلسوف سولون 

چې هر  هکې د ېراز په د ده؟ ځواب یې ورکړ: ))زما د ځوانې راز یې په څه کې

شیان زده کوم((دوه امر یا دستور د پخوانیو یونانیانو په منځ کې د  ويورځ ن

کوی زده  شيویپه توګه خپره شوه اوپخوانیو یونانیانو ))هر ورځ دن ېعقید ويی

 راز ګڼه. ((د تل پاتې ځواني

.هغه څه چې ارواح او يوالړ د ېددوې نظریی اساس په ټینګې رنتنولې  باند

خونې وربښې منظ  متوازنه ساتې او انسان ته د ځوانېجس  ځواکمن او 

ځوانه پ تې  ېکه وواړ ې عالیت ده .په دوسې حاالتو کې د تیرو کلونو په وړاند

نه پیدا کړئ؛ ړر مو د نویو اطالعاتو د درک کولو لپاره شئ،له نویو ا ړارو سره می

 ويچمتو کړئ.هر څومره چې د  ژوند په الرکې مخ کې ځې،ارواح مود ن

 الهام،مینې اومحبت د اخستلو لپاره پرانستې پریيدئ.

ئ په .څوک چې وواړيد زړنت ترټولو ستر ماته ورکوونړې،تل د مینې  ړر دخو 

 چا نه ډیر مهربانې او نه نیت لرونړیتیرو کلونو برالسۍ شي د هر 

.حسد،کرکه اوحرص باید له زړه څخه بهر کړؤ دوه هغه شمیر ناوړه يد

کې  ېاو په څېر ويچې د زړه نارامې الپسې ډیر يیا حواس د وېځانګړتیا

ک زړه او ستر او .یو پاياودسترګو روننایی له منځه وړ يګونځې منځ ته راوړ

ک سرچینه ده هر څوک ده سرچینه په خپل ځان له برکته ډ پراخه  ړرد ځوانې

 کې مومې.

 ېځان لمانځه ،کار نه کوی او نه تیریدنه د زړنت در : ))مارګارت دالند وایې

.هر کله مو چې دوه الملونه په ځان کې محسوس کړه  باید پوه يستر المله د

د اعې وسلې په  ېدر ېشو  چې زاړه شوی یو. خوله نیړمروه د دوو په وړاند

مو  ېتر سل کلنۍ پور شيیکارواخلو کیدا ېه په مهارت سره ترس کې لرو کال

پر مخ تګ  ېوسلې:مینه او محبت،ګذاشت او وړاند ې.دوه درځوانې وساتئ

 .يپاتې کیي تل ځوان ويهغه نځینه اونارینه چې په دوو وسلو سمبای  ده.((
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 پر  ړر د برالسۍ الر

او  ويېهغه وخت که یوازرس  کړئ او د حرکت خط ځانته  ېباند يمالوم لور په

 (اپیړتتوس) ولو په منځ کې دوه الره ووهئ.که د ټ

شو د ارواح وونتنو ته بدلون ورکړؤ.دا  ی ړر په تل پاتې کنټروی سره کوال د

او له  مختلفو او کړئ ته مخ  يچې ارواح مو پریيدو هر لور يکومه مانا نه لر

 .شيډوی مصرو ه  سريی موضوعاتو سره په سطحي یا سر،ډو ډوی،

لپاره چې  ېاود د ونیسې ې ړرتر  رمان او الس الند شيیځواک کوال ېد اراد

لي تمرین ته  ېپام یی ورواړو  یواز شو ارواح مو په کومه الر چې وواړو  وکوالی

 وياو د عقل ومنطق له مخې  ېسره یواز ې.کومه پاملرنه چې له ارادئاړتیا لر

لوړو نقطو او ایډیای   ېالند شخص نظ ((تر سیوريواح او  ړر د))مار شيیکوال

.هغه وخت نامناسه احساسات او ناوړه ا ړار له شعور څخه د باندی ويته ورس

نیسې.دوه بریالیتوب د نظ  او ترتیب  ځایاو د ایدیای کمای یې  يشړی کیي

 پایله ده.

 ېد سره لهکړید برالسۍ لپاره بیان  ېکومې طریقې چې  یلسو انو په  ړر باند

په  هغوی.البته ديسره ورته د ی،له علمې لحاظ یی ډیريچې مختلف ډولونه لر

 .يشتون نه لر ېډولونو کې د پیچلو  رمولونو او اصولو اویز

ومنو ځړه  ېعینا په امریړاینانو باند یطرقې نشو کوال ېو.ژ.کالویل وایی: ))هند

. يیاو سره توپیر لرد ختیځ ګندم ګونمان د ورونو له اړت ويد انګلوساکسون اړیتا

خو کوم ځواک چې په دوو دوو کلمو ))تمرکز((او ))تصور(( کې پروت ده د ځمړې 

 په دواړو نیمړرو کې د منلو وړ ده.

په تودوخې او   ي))کومه الره چې باید وی ټاکو داده :انسان کوم څه چې وواړ

په  ېمودکړیهغه څه په خیای کې چې ګواګې ترالسه مینې سره یی ووواړئ.
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واضح او نړاره تو ګه انځور کړئ،خپله ټوی وجود د دوې هیلې لپاره متمرکز 

په هغه الر کې ورسره  شيی کړئ. او له هغه شیانو سره په اړیړه کې چې کیدا

شئ.که  ېپه کار واچوئ،له دوامداره هڅې سره خپلې موخې ته نيدکړیمرسته و

کارونه چې په او کوم  ېکیي ېرییو یو ل يچې ستونز ئداسې وکړئ وبه ګور

.د دوه کار اصلې راز يګام کې د بشر ځواک نوده اسانه او ساده نړار ېلومړ

لپاره  ېد کمزور ېاود اراد ويېچې  موخه تل د سترګو په وړاند يکې د ېپه د

 .شيیموقع ورنړړال

شو هر چاته یې وکړو دا ده چې  یتر ټوی ستر او بشپړه نصیحت چې کوال

او پریګړه ونیسې او وروسته دوه پریګړه په ټوی  انسان په ارامې کې  ړر وکړئ

 رض کړئ چې موخې  ې.داسيیئ په عمل کې پیاده کړ ېریځواک سره چې ل

.یو تل پاتې خیای  د يته مو رسیدلې یاست او کوم څه مو چې لټوی موندلې مود

 وونتنو د څیړنو او ویر ممړن ته د امړان ورکولو سره ستره مرسته ده.

شو موخې ته ورسیيو،دننې  یپه خیای سره کوال ېړو چې یواز))خونباید  ړر وک

 ويکړؤ او تصور چې هر څومره ځواکمن  ځایخیای بایدله کار او  عالیت سره یو

هغه وسیله ده چې  ې.خیای یوازکړي له عملهمستغنېموږ  کوالی شينه 

 د کار الره موږ ته راونې.(( شيیکوال

 ويطریقې ته اشاره ک ويې په څیر ییو بل لیړوای تقریبا د هغه پاسنې طریق 

وایې: ))په چوپتیا کې مو  ړر متمرکز کړئ او  ړر مو هغه مالوم ټړې ته  ېاوداس

.او کله چې شيواړوئ.ّځړه دوه ځواک هر شیبه حاضر ده چې د چا په واک کې را

،هیڅ کله له تاسو څخه  يهغه تر السه کړئ،که خپله یی بی مصر ه پری نه ږد

 .((ينه جال کیي

لیړلې  ې(( تر عنوان النديف.ب.ویلسونه په خپله کتاب کې د ))ځواک په لور

هغه  ئ: ))ستاسو شاوخوا   ضا مو د هغه  ړر زیينده ده  چې هر وخت ووواړيد

 شئ.(( یته بدلون ورکوال
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یوه  شيوړانګه چې په مالوم موخې ته متمرکزه  نامرایينامالومه يهغه  ړر

.کومې  ضا چې ستاسو شاوخوا نیولې  لړه څنګه ي ضا منځ ته راوړ ېیوها نفراد

چې ستاسو د خپل  ړر زیينده ده نو  خپله ټوی ځواک له هغه مغز نه  چې د  ړر 

شو   یامله  کوال ېدستګاه واکمن موږ په خپله یو ،له د يسرچینه ده اخلې.د مغز

 هرونیسو او کومه  ضا چې وواړو منځ ته یې راوړو. که  ېخپل  ړر ته څارنې الند

په پام کې انځور کړو.د خپل  ولرو ويځانګړتیا ورځ په چوپتیا کې ، مالوم اخالقي

.دوه تجربې يخونې وړ  ضا و چاپیریای د منځ ته راوړلو لپاره مو ګام پورته کړ

 هره ورځ تړرار کړئ.

راولو  ېالند ېدلو پر وخت باید د امړان تر حده ځان  تر اویزرېددوه ډوی انځو

لپاره مصر وو  له هر تجربو  ېکړو. کوم  وخت چې دد ېریه لاو  زړه له شک څخ

 .ويبل ګام نه موخې ته درسیدلو لپاره ګټور 

د  ړر کنټروی طریقه په  يد انسان د بدن د ګټو له لور (پاترس ېچارلز برود)

پاکه او رونانه کړو،  : ))مخیله )د خیالونو مرکز( مو او وایې ويډوی تشریح ک ېد

او خونې ووواړو له هیڅ څه  کړو،د هر چا نه والی هډکیې خه له سترو ا ړارو څ

ونه کړو اوپوه شو چې موږ خپله د هغه سترالهې ځواک یوه برخه یو  یېنه پروا

 وري.په دوه ټړې ه  په نه توګه بايتوانایی لر چې د ټولو اړتیاو د پوره کولو 

 ېورزادچې په م يوې  هغه مشروع حقونه داوسو چې رونتیا،ځواک او نیړمر

 .يد ويتوګه موږ ته راکړی ش

 يدوه هر څه تل په ودومداره توګه زموږ په دننه کې په بالقوه توګه شتون لر 

عقیده او باور  ې.په دوو حقونو باندياوپه بهرنې ژوند کې ه  شتون محسوسیي

 کوی  زموږ بدن ته ځواک  او رووتیا رابښې.((

 ېاوخپل ژوند ه  دهمد وينونه ککه د هغو  یلسو انو په وینا چې خلړو ته الر

ړار له مغز څخه بهر غوږ ونیسو  کوالی شو ټوی ناوړه ا ویویناو په اساس جوړ

 توګه مو د مغز سطحه پورته یوسو. ېکړو اوپه د

که مثبت چاپیریای مو په شاوخوا کې منځ ته راوړو،یعنې منفې او خپه ا ړار مو له  

، او له منځه تلل او نارووۍا،وین یکوم احساس چې د نه همغي سر بهر کړو

.لنډه داچې که په ذهن کې مو ي نه راځيزموږ په لور يناکامې له ځانه سره لر
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ځانګړتیاو مو په بیړه سره د نیړۍ په لور  لوړ او مثبت ا ړار پریيدو  اخالقيېیواز

شو ځان د نیړمروې او بریالیتوب دنمنانو څخه وژوورو. کله چې  یبیایی کوال

له منځه  پرته له ځنډههغه باید  ويبرید ک ېن په ارواح باندمو دوه دنمنا

،د سپیڅلتیا داحساس  الهام چې  هیله او زړروتیا رابښې ويیوسو،کومې وینا

او ا ړار له  وياو ارواح ته مو تودوخه او مینه بښې ومنو  اونور ټولې وینا راکوي

 منځه یوسو.

  د زیان اړوونړو يکوم متفړرین چې د ارواح له تحلیل سره سروکار لر

او د  ، د مخالفو احساساتو کچه راکمه کړئياحساساتو سرچینه یی پیدا کړ

 الر یې موږ ته راونولې ده. ېمبارز

ن له ټولو زیا ېد بیلګې په توګه هوراس  لچر وایې: ))اړ نه یو چې په یو وار

د  ېپیل وکړو.تاسو خپلې ټولې هڅې  یواز اړوونړو احساساتو سره په مبارزې

چوئ ځړه ټوی همدوه اد مبارزۍ کولو لپ ره په کارو ېوصې او نارضایتې په وړاند

.د دوو سترو دنمنانو په يدوو مور او پالر اوالدونه د ېناوړه احساسات د همد

برید  ېسره ورباند اتلوليکړئ اوپه  ينګې او ځواکمنې ډلې جوړیټ ېوړاند

ځانه سره ویسې او پرته  پل ټوی اوالدونه له که وتښتې خ شئپوه  ېوکړئ.په د

 .((راګرځيبیا به بیرته ونه  شيستاسوله دننه څخه الړ  ېله ځنډه که یو وار

او له پالر سره یی ډیر  هوایې: ))خپګان د ویرې ماشوم د ېو.اتړینسون ه  داس

.د ویرې له کورنۍ سره په هماوه ډوی سلوک وکړئ لړه څنګه يلر یورته وال

 ېته د ود هغویلپاره چې  ېت سره کوئ اود دچې یې له زیان اړوونړو حشرا

 .ی یی ستر مور او پالر له منځه یوسئ،تر هر څه لومړئامړان ورنړړ

ن د باور ځواک دترالسه کولو څخه وروسته  هڅه وکړئ چې د پر ځا ي))د  ړر

 به چې خونې او تازه والی ويکې به په دوه وخت  شيکولو بشپړ څیښتن ه  

اوپه پایله کې به د خپل د خونې وړ  کړئمخه و يستاسو په لور

 .((ينیړمروې،پرمختګ اونعمت السته راوړ

د هغوپه ذکر  يد چې ګټور او علمي کړي رانک .ث.هادوک یوشمیر قوانین ذکر 

 ته رسوو: يکولوسره دوه څپرکې پا
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وهڅوئ،د دوه کار د تر  يد نیړو په لور سره  ارواح مو په ټینګښت او کارکولو

س  او مثبت  ړر وکړئ؛ ))څو ټړو ته  دوهاړتیا ده چې  سره کولو لپاره 

 ووره اثار، هنر، ادبیات، ،ارامې،له نورو سره مرسته،سپیڅلي نطریات،رووتیا،سوله

 ((ایمان او مینه.

دوه  ئارامتیا او متانت  ولر هبشپړ ړئ چې هڅه وک ئکله چې له نورو سره اوس

ولو هڅه  یې نورو محسوس  چې د  تر السه ک ويحده بشپړ  ېمتانت باید تر د

قهریدو باندې تمامه  چې دوه سړوت او ارامتیا مو ې. خو ځېر اوسينه کړ

ستاسو په اړه دا ډوی پریړړه  ويچې نور هڅ له هغو حرکاتو څخه  یانېنشي.

 ځان وژوورئ.کړیو

له هر ډوی ناروا تلوسو او شخصې سیا لیو څخه ځان وساتئ. که په مغز کې مو 

په هیڅ  شيالمل  د نورو د خواشیني شيیچې  کیدا يون لریوشمیر ا ړار شت

 وجه یی مه راڅرګندوئ.

او اجازه مه ورکوئ چې کرکه،وصه، او دا ډوی نورو  کړئ ېیرکبر اوورور له ځانه ل

 .شيتلوسې مو له دننه څخه بهر ته ولیيدوی  

یې له بی باورۍ څخه  ېله هغو کسانو سره چې په اړیړه کې استې په وړاند

 وساتئ. ځان

 .ئله  مغز څخه بهر کړ د خپلو کړنو او هڅو  پایلې

،باور او  عالو ځواکونو څخه ډک کړئ له خوني ويکه شاوخوا مو  که دننه مو وي

 .شياو هڅه وکړئ دوه حالت له منځه الړ نه 
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 کې  يانسان به په راتلوونړ

 يد کمای پوړ ته ورسیي

 ېاوستر ذات ته نيد کله چې د عل  اوپوهې په ترالسه کولو پیل وکړو

د هر چا موخه  ي.پوهیدی او ازاديترالسه کیي)پټ شیان شو، ټوی 

شته چې بشپړ شعورته کړیو ده  او په دوه رونانه وخت کې ډیری

 .يرسیدلې د

ذات نه تعریفیدونړې هڅه  او  کار کې خدای وینې، او د سترخپل هر  چې څوک 

 .ويپه خپل ځان کې محسوس خوني

ي کاینات او د کایناتو په راز وپوهیي شيځایسره یو پاک ېڅوک چې خدا

 .يشمیر سپیڅلي

او زموږ دټولو  يهغه متفړر مغز چې په ستر خدای  بی کچې باور او ایمان لر

 .ياو ووره راتلوونړې ولر  ي،خامخ به بریالید جاتو پوره کوونړیاحتیا

رامنځ  ته  هشتون د بریالیتوب په مخ کې خنډون باور نه لری،شک او د توازن نه

ژوروالې سره نفوذ وکړو  ې.دطبیعت شیانو او د حقایقو ریښو کې باید په داسويک

.په نه يچې په بشپړه توګه موږ له بی قرارۍ او نه پریړړه کولو څخه وژوور

اوسو چې موږ هر یو دیوازنۍ خالق د زراتو  يباور ېلړزیدونړې ایمان سره په د

اتو اداره کوونړې کې یو. که  ړر وکړو چې اود ټولو موجود  ،یوله زروو څخه یو

زموږ د  یکوال شينه  نارووۍاو هیڅ کومه هیڅ کومه ځمړنۍ او بهرنې ځواک 

مطلق موبه  ې،د ځان په وړاندوي)ج( له قدرت سره وشل یاتحاد اړیړه د خدا

 ایمان او بارو پیدا کړو.
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او  يقرار ،بیيپه پایله کې دوه باور زموږ ویره په بشپړه توګه له منځه وړ

او زموږ ټوی  عالیتونه په نظ  او  طراب زموږ له ګریوان څخه الس اخلياض

 .يډیریي ېاو الپس ويترتیب سره داوام پیدا ک

ې ځواک څخه ېموږ له مورزاد یکوال شيکه پوه شو چې هیڅ کوم ځواک نه 

له تللو څخه  ېموږ د کمای په لور  یکوال شينه  شي،او هیڅ کوم ېمحروم کړ

هر عادالنه عمل   ويک ې.هر ګام چې مخ ته ږدو موږ بریالتیوب ته نيدويراوګرځ

او میوه  يبدلیي ېاو دنیړې هر تخ  د وخت په تیریدوسره په ګل باند

 او له پایلو څخه ډک کارونه پیل کړو. پورېپه زړه  ی شوو،کوالويورک

وړنه یو وجدانې وي موږ ته وایې چې زموږ شتون د تصادف په نامه یو الس ته را

ټینګار سره چې وصه او خپګان زموږ د  ېپه د يدننې عقیده شتون لرنه ده. یوه 

چې زموږ د واحد  یوه  ويامر ک ېحس د د ي یو طبیعيژوند له اړتیاوو څخه نه د

د وجود یو؛ د هغه  ځاینه بدلیدوونړې وجود  یوه برخه یو؛له هغه سره یو

موخې تر منځ هیڅ توپیر نه  تريهینداره یو؛ اوزموږ د ستري موخې او د هغه د س

 شته.

موږ او  ويطبیعت موږ ته رانې چې زموږ هر څه په یوه ))وحدت(( کې خالصه ش

.هغه ته د رسیدلو تر ټولو ووره الر په هغه د دوه وحدت موندلو لپاره هڅوي

،ایمان ړړي.موږ به له هر پریيباور او عقیده لری د ېیوازنۍ او ستر موجود باند

 .يکړ ېډیر دوه وحدت ته نيد او عقیدې څخه

 په خپلې وړتیا باور ولرئ

 .ئباور لر یلړه څنګه چې په خدا

 ستا ارواح د هغه ستر واحد یوه برخه ده.

 هکوم ځواک چې په تا کې د

 دپراخ،ژور او نه ختمدونړې سمندر په څېر ده.

 د چوپتیا په منځ کې ېارواح د
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 د الماسو په جزایرو کې وګرځوه

 کړه او ګټه ترې واخله.هغه جزایر کشف 

 شيلپ ره باید بادونو ته تسلی  نه  ېد

 ئایمان ولر ېکه په پیدا کیدونړې او ځان د

 ی ستا ځواک ته  حدونه وټاکئکوال شيهیڅ څوک نه 

 .ياړه لر ېتر ټولو ستره بریا تا پور

 مخړې له مخړې

 ځواک چې له يپوه شوو او هغه مرکز ېچې په خپل ځواک باند ېوروسته له د

مومحسوس حقیقت او له هغه ستر وجود څخه سرچینه اخلې په خپل نفس کې 

او ژر تیریدونړې شیانو ته به  ي څخه به وژووری شو او سر سريکړه،له بی قرار

 شيچې ارواح خپله ریښتنې خواړه وڅړل نور نه  ېنور پام ونه کړو.وروسته له د

 .ئقناعت وکړ ېپه کوچنیو شیانو باند یکوال

چې د د الهې وجود یوه برخه ده هیڅ کله به خپل وجود او مغز  شي څوک چې پوه

ل پاتې حقیقت څخه او لړه څنګه چې خپل ځواک له تړړیموازنه له السه ورن

کې به  له ویرې،اندیښنې او خپګان څخه په  ځایپه هغه تل پاتې ستان اخلي

هغه  چې خپله د تل پاتې حقیقت یوه برخه ده.د ي.ځړه پوهیيشيامن کې پاتې 

ده چې تل پیداکونړې ځواک او د کایناتو له لیدونړې سره په اړیړه  ېباور په د

هغه  له هغه ځواک څخه جال نه شي چې هغه به هیڅ کله  ېایمان په دکې ده او 

 خپله يه چې تر اوتازه له خوبه پاڅیي.هره ورځ کلوير او رووتیا وینا کته  د باو

 ېستړیا اوتیارو په وخت کې په د د وياړیړه له الهې ځواک سره محسوسو 

ځواک څخه اخلې او خپله د ژوندانه اړتیا  يهیله چې خپله برخه به له هغه مرکز

 وربښې. هغه بیرته تازه والی ويڅخه پوره ک تل پاتې سرچینيبه له 

د قوانینو په څېر نه  چې وجود یې د ریاضي شيانسان تر هغې چې پوه نه 

ی. رض کړئ چې رسیدال شيه د کمای پوړ ته نه بدلیدونړې او نه لړزیدونړې د
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اورلګیدنې کې له منځه الړی،بیا ه  دوه دوه  ويکتابونه په ی د نړۍ ټوی ریاضي

 .ده به هیڅ کله له منځه الړه نه شياو خپله دوه قاع يتر څلور څلور به شتون ولر

ې هیڅ کله به له کوم وم انسان چې د کمای پوړ ته رسیدلیپه دوه وخت کې به ک

ي بهخپله  ړر ې،د هر ډوی پیښې او المل په وړاندشيښې څخه اویزمن نه ېپ

او ځان به ونه بایلې.هغه پیداکیدونړې ځواک هیڅ کله د مخلوقاتو  موازنه وساتئ

او دوه ډوی تیروتنه نه  ويد نامالوم بخت د لوبو وسیله نه ګرځ ويڅخه ووره ش

له  ېارد ې.ارامتیا د ستريړې په پ م کې نیس،بلړې په هر برخه کې یې نیويک

د اداره کوونړو ځواک څخه سرچینه  ،او له بشپړ باور يپایلو څخه شمیری کیي

اخلې؛انسان کله چې وټاکې چې د یوه مظمه واحد یوه برخه ده  او د والمې لپاره 

چې خپله اراده په کارواچوی؛د  ويلپ ره پیدا ش ې،بلړې د د وينه ده پیدا ش

ه نه بلړې د یوه واکمن په توګه ه د یوه والم په بڼب ېپیښې په وړاند هري

د  يچې د الهې ځواک کې یوه برخه لر وي.هغه کسان چې پوه شئسلوک وکړ

د دوې ځواک له چې بی خبران به  هډیر د ې ړر ارامتیا او متانت یې تر دې پور

 .اویزو څخه حیران شي

ارامتیا او متانت  وله سترو نښو څخه ی ېد ټینګې ارادوایې: )) ېاسرام.یوکاناد

تاسو وشیړړی.که د سرکشه اسب زین خي.عصبی کیدی اسانه کار ديشتون د

چې دوه  ې،خو ځواکمن  هغه څوک دشيېه وهې.دوه کار هر څوک کوالړپه ځم

وساتې.ځړه د وصې اراموی د ازاد پریښودلوله  ېسرکشه اسب تر ولړې الند

 .ېهغه څخه ډیر ستونزمن د

ارمتیا باید له ټنبلې او سستې سره یو ډوی ونه  ګڼلې ارامه خلک بی عقل نه شو

ګان د او یوه ناوړه یا پسته،وصه او خپ يځواک شتون لر ېګڼو.یوه په زړه پور

 .يځواک نښې بلل کیي ېپه زړه پور ناوړه ځواک نښې او ارمتیا 

زیانونه څه  يد متوازن او باعزمه شخص لپاره اورلګیدنې،کرکیچونه او ماد

ض کړئ چې خپله شتمنې موله السه ورکړه؛بیړۍ مو له مغازو او ؟ ريارزنت لر
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له کورونو سره ټولو اور واخست؛ خو په اصل کې دوه پیښې له موږ سره څه 

 ؟ياړیړه لر

 ېهو زیان مو وکړ شتمنې مو له السه الړه؛خو زه هیڅ کله نه وواړم په د

به  او بدمروۍزیان اویا هر ډوی پیښې  باوروکړم چې له دوو شیانو څخه لیدلې

 .يزما د شخصیت د ماتولو ځواک ولر

ړړی ېاو ارامتیا سره روږد ۍ،همغيخونۍله  خپل  ړر ېشمیر انسانانو داسیو 

 .یلرال شيهیڅ ډوی اویزه نه  ېچې پیښې او بدمرویانې وربان

قوانینو ته  ې،خود سندروياالت وسوځ ه هماوه ډوی که د نړۍ ټوی د موسقيپ

هغه  د راتلوونړې انسان لپاره به یانې  ړر کوم چېکوم زیان نه شی رسولې.

انسان چې د لوړ تمدن پایله ده ،اورلګیدنه او د شتمنې له السه تلل  ېمفړور

 .يهیڅ کومه اویزه ونه لر

 شيیچې وبه کړا ويبرالسې  ېپه خپل  ړر باند ېراتلونړې انسان به  داس

راجذب  يان په لورا ړار به  د ځ تړلي ېله نیړمروې او پرمختګ پور ېیواز

څه چې اړین هغه چې یوازې کړياو خپل نفس د مقناطیس په بڼه رامنځ ته کړی

اړونده ا ړار  ومنې  او  ې،د رووتیا او سالمتیا پوريراجذب کړ دځان په لوري ېد

په منځ  ېاو خپل وجود د توازن او همغيړړیېخیاله له ځانه څخه لیر نارووۍد 

به نیړمروه  ېځړه چې یواز؛ويل خوشاله به ت انسان .راتلونړیکې وساتې

چې د و  او خپګان وریځې ،د ړړئ ا ړار په خپل ذهن کې وساتې.اجازه به ورن

.هیڅ کله به ونه شيیې مغز ته داخل  ېپرد يوصې ،نیونې او د حرص،کرکې تور

 تل به خوشاله او تازه اوسې. ياو له خپل حالت څخه به شړایت ونه لر يځوریي

چې هیڅ ډوی مسموم کوونړې مواد  یې   ين به پری نه ږدانسا راتلوونړی

 نارووۍله بدبینې،ړړیاجازه به ون ېاو په هماوه ډوی چې د د شيته داخل  ېمعد

.لړه څنګه چې يا ړار یې ارواح مسمومه کړ شيڅخه رامنځ ته  ۍاو نه همغي

ه   نایېي د خپلو ا ړارو د ټاکلو تواپهخپل کور کې د خپلو میلمنو د ټاکلو توان لر
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ا ونور به کړیاو ګټور ا ړار به قبوی  ېمفړور ېاو یواز يچې په مغز کې یې لر

 ۍړشنرې( کلمه له خپلې ډ یراتلونړې انسان بهد )نه ش  کوال.ويووورځّ ېلیر

شک  ه   کوچنی؛ځړه هغه به په خپلې وړتیا او ځواک  تر ټولو يکړ ېڅخه لیر

ارزه کولو ځواک په ځان کې ووینې به  د مب ې؛د هر ډوی پیښې په وړانديونه لر

 اوسې. ياو په ځان به باور

چې  ړړياجازه به ون ې؛ځړه د دانسان به تل له ډیروالې سره مخ ويراتلونړې 

او تل به له برکته ډک ا ړار له ځانه سره  شياو  قر یې ارواح ته رادننه  بی وزلي

 .يولر

هغه به ه  تل ؛ځړه یکړانسان به د خونې او مینې په منځ کې ژوند و راتلونړی

احساس به په ټولو کې خونۍ اودوه ډوی کړئ د خونې او مینې احساس و

ځړه چې ارواح، ړر او وجود به یې تل له   شيروغ به پاتې  رامنځته کوي او

 دوه ډوی توازن مانا له بشپړې رووتیااود  ويڅخه برخمن  ۍتوازن او همغي

ته د رسیدلو لپاره کوو  ېدوې مفړورڅخه بل څه نه ده.ایا کومه هڅه چې موږ یې 

د یوه اسیر په څیر  د یوه واکمن په  ځایکه د سخیدلو په ؟يد زیار ارزنت نه لر

 ؟يڅیر به واکمنې وکړو لي کار مو ترسره کړ

هر څومره چې هڅه چې نو بیا باید ووایو چې دوه ډوی پایلو ته د رسیدلو لپاره 

 .يوکړو ارزنت یې لر

چې دوه پایله د  کړيرالف والدوتراین یې یادونه خبرې چې  لیالندی نړ

 .يانسان لپاره څومره ستر ارزنت لر

پوه شو چې هغه ه  د  ې))کله چې انسان د بی پروایۍ له خوبه پاڅیده او په د

د کایناتو او  به له کایناتو سره په اړیړه کې شئځواک برخمن دی په بیړه  الهي

 ((.په خپل نفس کې محسوس کړئ منتیا بهاو ځواک د ژوندانه تازه والی

باوچې څخه به بهر ته راووزی  او په ستر باغ  ))له خپلې تنګې ا وکوچنۍ

 ((.ې کې به په ګرځیدو باندی پیل وکړئاودنت
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په   و ، خپګان  او اضطراب سرچینه ګرځيغه وخت  چې کومې بڼې د ))ه

ل باور له ه توګه به خپچې په بشپړ بی ارزنته نړاره شي ېبه یې داس ېوړاند

او ډیر لي به له  شي.ورځ په ورځ به یې احساسات الپسې نازکه السه ورکړئ

. او د لیرید لید او رونانه  ړر کولو ځواک  او له پیښو سره شيتیروتنې سره مخ 

 ((.وړتیا به یې په ارواح کې راډیر شيد مقابلې کولو 

 ېینګې اراد،د هغه انسان لپاره چې مضبوطې او ټېد هرې پیښې په وړاند))

څیښتن ده طبیعت ه  د )د ډیرې شتمنې ډیره ګټه (قانون په اساس ډیره 

 ((.ويمرسته ک

و ))د مثل د تولید د قانون په اساس انسان چې هر څومره دنیړو،نیړمروو ا

،د دوو بریالیتوبو د الس ته راوړلو وړتیا یې ويبریالیتوب لرونړې ا ړارو لرونړی

 ((.شيې په نصیب کې یاو دا هر څه به  شيه  په وجود کې الپسې ډیره 

 يیې په اسمان کې لر یانسان به له هغه کمای څخه چې ستر خدا ))راتلونړی

 .((شيبرخمن 
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 د تحريک يادښت

و ګرانتتو  تتپتتپ پ تت  هتتپ  تتپ    کاا   )ل ۳۱۳۱(د افغانستتنام ي تتر تحر تتک د       
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    تپ نتو نپ تتپ ويانتلې هتو   ي تر            

 يتتپ نې تتپ پتتوېه او د يتتوې پرتي نتتپ   ۸۲تحر تتک دا ژينتتپ د يتتاد هاتتل د هتت  پتتر )  
دوا تو تتپ ويانتلې هتړل      غونډې پپ ترڅ هتپ يتپ شت  عنوانونتپ ع يتر اختاې هېوا      

پتپ به تر هتپ     کا     ل ۳۱۳۱)ي ر تحر ک پپ ياده غونډه هپ ژينپ وهتړه چتپ د   

  عنوانپ بې بېت  ع يتر   ۳۱۱س  ) ټ  بپ انشاء اهلل د  لای )ج  پپ نصرت نول 
   طب عتر  بتره ده چتتپ دا استانپ هتتاې نتپ دی    تتر     واختاې نتو نپ تتتپ ويانتلې هتت   

تحر ک ن نګ هو  هړی چتپ    تپ    ر و ي 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     

چتپ د چتا      ژينپ هتړو اختاېو  تپ ېي تپ څیتپ دی       س  عنوانونو)دی د هيلې 
هېاادواد   ېايپ اغونل   ي ر تحريک ه  پ  ر  چپ  پ دې اختر څیتپ بتپ زيتو      

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  چاېو څیتپ چتپ ددې اختاېو    

 ګرت تتا هتتړې او دا يتتو بتت  ستتره يرستتنپ او ي يتتپ د چتتا  پتتپ دې نتتول به تتر هتتپ  
د زيه  پ هويپ يننپ هتو  او هتوې ودانتر وېتتپ       فرهنګر به ر يپ بريا ی هړی

 واير 

 د هېواد د فرهنګ د ښېرازۍ پپ ه  پ

 د افغانسنام ي ر تحريک فرهنګر څانګپ
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 یمننه او کور ودان

 شخصتت  هېتتداد لتتا  اه ف هل  تتا    لتت د افغانستتنام ي تتر ک   تت   

( څخ  د زړه ل  ک   يللت  وتدچ  ت  د دث ا ت      زي ک لادخدابر) راغ ښ

  ه تتاړچ  تت  د   ثتتر ا تتامه د  تت تتات کتت   تت  اهړه هموتتتهر ي تتر ک  

 تات لتتتې  تت  ل تته وتتث دهر دا لتتتې بتت  دهاه لتت چر يتدړ لتت   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

څخ  د زړه ل  ک ت  يللت     راه  الدهنکژباړهنک   د ځه ب ا ددث ا   ل  

 اه  الدلد جدګ  شد ر ژباړلد   ددث ا   د  وده

 ل  ف هل ر ي ل 

 د افغانسنام ي ر ک    
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