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  مخنيوىې سره د ميـنانځ له پركىڅ ىړلوم
  
 

 يو كمزورى ړ وې د كركانځ ې پخوا به مې انسان يم، حال دا چواكمنځ يو ،ړ وې د مينې نو باور لرم، چاوس
 هڅهغه .  سوچ او فكر بدل شوى دىهړ په اانځ د ې مې نه دى بدل شوى، يوازيزڅ ېڅ هې چمېږپوه. هڼاګموجود 

.  سره مينه اسانه او طبيعي دهانځ له تهاوس نو ما . كاريښ راته بدل انځ شته، پخوا هم وو، خو ې كړۍ په نېچ

دهېكارښزمن  دغه كار راته ستونېخو تر اوسه پور . 

 و،ړ السته راوې پايلېينځ هړ او ژوند په اانځ د ې يې په بهير كېد ود.  سره ژوند پيلووې مينې له نامحدودږمو
 يا دوه ويشت ۍ فكر په دوه كلنولډ، دغه " نه يمړ وېزه د مين."ويڅ خبرو ته ههړ په اې سره د مينانهځ له ږ موېچ

 زې اغواليګرنڅ د ژوند پر ږ زموې كۍ كلنتهې شپا يۍ كلنرشېه دخو پ.  نيسياىځ ې په ذهن كږ زموې كۍكلن
 كاوه، ومانګ ېهغه وخت م. مړ پر نورو باور ونه كې چدمې ته ورسې نتيجې دېاندړ موده ورهډېزه . كوالى شي

غه ما ه.  هم د كار لپاره له كوره بهر ته تلهې شو او مور مړ مېپالر م: كهځ يم، ىښ ايې پرې مور و پالر يوازېچ
 پر چا تكيه لرله، خهڅ له ماشومانه ليدلوري ېما چ.  سوچ كاوههړ په اتياووړ او اقتصادي اګ مرد ېوخت يواز

 ې په وخت كتياړ خلك د اې دى، چاىځ ې داسړۍ كاوه نې مومانګ. لړ الخهڅ راولټ او ودمېښ پرېهغوى يواز
 د ځ هم نيمه ورې او مور به ميده نه لېر به م پالېدا چ. ې يړ ورته اې كله چهګ توګړېانځپه . ديېږ پرې يوازىړس
 ې به مېكله چ. دمې خواشينى كرډېزه به .  له ما سره وي، له پرديو سره په دفتري كارونو بوخته وهې چاىځ پر ېد

 . له اوسني ژوند سره زيات توپير درلودې وه، هغه ژوند مړې به سترهډېمور كور ته راتله، نو 

 ې چ،ړ پيدا كاىځ يو ې مې كهټ په مخامخ كوټېد انا د كو. ولهړشومتوب پرده غو پر خپل ماې مهګ توې دپه
 وكوالى شم ورته پناه ې چ،ړ پيدا كاىځ هم يو ې مې كانځپه خپل .  شمټ پې په كې ليرخهڅوكوالى شم، له نورو 

تر . نكى وي دغه چلند به زيان رسووې نه كاوه، چومانګ ېڅ هې هغه وخت موروي،ځ ونه وكڅ ېيوسم او نور م
دمې ته ورسۍ كلنوويشتڅ وروسته، يكوړ اولنيزوټ واده او كمزورو يګړ تر يوه نيمې چېد . 

 د نورو له ې زه يې چاى،ځ هغه كوچنى مكان او ې په ما كې چل،ړ احساس كې مې داسدم،څې سهار له خوبه پايو
ك واوسم او له نورو سره مينه  خپلواې لپاره چېد د. ويڅ راسره غويكيړ ساتلم، د نورو خلكو اخهڅ ېورونځ

 كوم خطر ته په ې چې پرته له دي،ځرګ وې هوا په كايستهښ ېچ. دمېږ پراىځراته اسانه وي، بايد هغه مكان او 
 . واوسمې كنهېښاند

خو كه .  روزوې چارو د اسانتيا لپاره په خپل ذهن كنيوځ فكرونه د ورولډ، دغه "پر خلكو باور مه كوه: "ږمو
 له ستونزو ږ مواكنه،ټد قواعدو . يېږ برخمن كخهڅ حده له امن رهډې ژوند مو تر اكو،ټاعد و ته قوانونوځ

 هغه وخت د قواعدو كهځ.  نه شتهقواعد ې او ژورو كاوونوړ د ژوند په سختو پېخو ستونزه دا ده، چ. ژغوري
ينه غوره ده سهړ او ستښ هغه وخت نرمېوضعه كول، توندوالي او خشونت ته الره اواروي، حال دا چ .  

 شي ونه شي، دىې وي، كدونكىې كې كه يوه پايله اخيستنه په كې غوره والى دا دى، چتړښ بشري ذهن د جود
 مانا نه لري او ېتينښ رې شوي دي، چړ، په شان ذهنيتونه، د ذهن له خوا جو"پرخلكو باور مه كوه: " دې چكهځ
 سره دوې په پوهې باندوديتونو پر محدې ذهن كپه خپل. يځ ووخهڅ ې له صحنې په رپ كوګ شي د ستردىېك

 . يوسئهځ له منې او ستونزئړكوالى شئ اروايي ارامتيا ترالسه ك

 
و؟ېږ رسهګنڅ احساس ته ې كركد  



(  ( برخهړۍلوم

  سره مخ كويښواګ ستاسو روغتيا له دلېږېز

 رهې سپرهډې يوه ې وخت كېه دپ. يېږ پوره كې هيلېولټ مو ې كريالې چاپكمرغهې تاوده او نې ده،پهګېډ مور په د
 ېله خول) قيچي( بيا د بياتي و،ځ ېاندړ وې كزې په يوه تياره دالږ موي،ېږ او ماتيېږزړ لوالونهېد. يېږ كهېښپ
. وېږ وزټ روغ رمږ موې چېدا په هغه صورت ك. وړ هوا تنفس كړۍ نۍ د بهرنې باسي چړ اږ دغه كار موو،ېږرېت

الوګ وې شو او سل ستونزې پاتېه الره ك پځې ورې دوې شي، چدىې هم كېداس . 

 پيدا شوي ې كوالى شو، په خپلو ذهنونو كو،ېږ وخت ته ستانه شو او له سره وزرې نه شو كوالى تږ موې چاوس
ىړ كې نه دى راباندزې يوه هم اغې وينو چورو،خوګذهنيتونه و . 

 اپيڅ پرمخ روانه ده، يوه ناهګ توهښپه  وضعه ېكله چ: " دا دههګلې يوه بې د پايله اخيستنې په وخت كونېږ زد
 واقعيت همدا دى، خپل ژوند هم د همدغه فورمول له ې چو،ړ باور وكهګ، خو كه په طبيعي تو"يېږ كهېښپ

 . بيايوېاندړ وېمخ

 ېاندړ د ژوند د وږ زموې په دغه الر كې ده، چژندنهې ژوند يوه اصلي دنده د پايله اخيستنو او هغو باورونو پد
 شي، يا هم امكان ړ الهځ شي له مندىې شي، يا كژندلې دغه فكرونه او ذهنيتونه وپېكله چ. يځرګمل  الولوېب

يړ سالمو فكرونو او باورونو ته تش كاىځلري خپل  . 

 
و؟ېږ رسهګنڅ احساس ته ې كركد  

 (دويمه برخه)

 په ماشومتوب ې چي،ېږدزما يا.  كومه ستونزه شتهې كږ كوو، په موومانګ ې كاوړ هر يو د خپل ژوند په پږمو
 يم، يا دا شا و خوا خلك، زما له نظره، زما خپل ونىېيا زه ل:  ويلې سره مانځ شا و خوا ته كتل او له ې به مېك
 . يمونىې شي زه به لدىې كې چدرلود، شك وروونكىځما به تل دغه .  ديونيانې هغوى لې دا و چكلټا

، د پيل د وخت " نه يمړ وېزه د مين: "ې پيدا شي، چې كږو احساس په مولډ شي دا دىې كې په بهير كې ودد
 . ونيسوې الندې تر كتنې يولډ بد ولوټ تر ې ستونزمنه ده، خو راشئ چې ياكنهټ

 ې شي دا خبره ستاسو په برخه كدىېك.  هلته مينه او محبت نه شتهې يو، چدليېږې زې كريالې چاپې په داسږمو
 ېاوس هم زيات داس.  شئيرځ هګ ته په ژوره توې ستونزې دغبهېده يوه ش هم وي، هيله ې كه داسي،ړصدق ونه ك

ښ نه وي خوې د مور و پالر يې چيېږماشومان ز . 

 له كثافتدانيو ې او همكارانو ته يې هغې كوي، چې خبرهړ د هغو ماشومانو په اخهڅ ېمور له كلكت" ترزا "د
 ړ ماشومان والونوګپه لس.  شوى ولړ كې خوشېمخ المل له ندګرڅدغه هر ماشوم د يوه نا.  وويړ پيدا كخهڅ

كه د . يېږ لويې كريالې چاپرګ كينه وه ژوند كوي، خو له اصله په يېدي، په ظاهره د مور و پالر په كورونو ك
 ." نه ديړ وېد مين: "ېدغو ماشومانو ذهنونه له توندو چلندونو او خبرو سره مخ وي، دوى به هم همدا وايي چ

 
لګڼ مالمت انځ  

.  ديلګڼ مالمت انځ ېاندړ په ووېښ پينوځ كوي، د ې د خپل ژوند په بهير كې انسان يې چروتنهې تهټ غولوټ تر

 هغه به كهځ بار يم، وږ مور پر اوې كاوه د خپلې مومانګ ې احساس سره رالوى شوم، چې زه له دهګد ساري په تو
 . كار كاوههړ په بيېي به ې په بهير كېد دند. غليځ خوا ته ې او بلې يوې ليده چېم



كله .  ژوند كوالىې كۍ به هم په هوسايېكه زه نه واى، هغ. اليګ دا دومره زحمتونه زما لپاره ې كاوه چومانګ ما
 ندهګرڅخو وروسته راته . مړ قانع كې په خپلو دليلونو يه،ړ دا موضوع له خپل مشر ورور سره شريكه كې مېچ

 . فكر ويهاېځ بولډ زما لويه ستونزه دغه ېشوه چ

 ې كه هر ماشوم له همداسل،ګڼ ې ما داسه،ڼاګ مالمت انځ ې مې په دغو شرايطو كې لويه خطا دا وه چزما
 رالوى ې كريالې په مينه ناك چاپې هم صدق كوي، چې سره مخ وي، دغه وضعيت د هغوى په برخه كېوضع

 ي،ېښېږ پې چهڅ هغهن نه لري،  هغوى دومره تواكهځ ي،ګڼ توب شخصي ې مينې بولډماشومان دغه . شوي وي
يړ وكېتوپير ي . 

 د خاورينو انسانانو د ږزمو: مړ دنده وركې زياته الوتنه كوالى، زما به يوه هيله دا وه چې پر سيارږ زموېتښ پركه
 واى، اىځ هم ستا پر وكڅكه بل "، "هګڼ مالمت مه انځ: "يړ دا جمله زمزمه كې كونوږ په غوږ لپاره زموېساتن

دهې به كهښېهمدغه پ ". 

 ېچ.  ويې په منفي احساساتو پسونهږ او غوګې رالوى شو، بيا مو هم سترې كريالې كه په يوه مينه ناك چاپږمو
 ،ېرې و،ې مثبت احساسات له غوسهړله ماشوم سره د مور و پالر په ا.  وياىځد مور و پالر مينه هم ورسره يو

 به ږ شي مودىې كې دا شك هم كوو چوسات درك كوو اكه دغه احسا.  هيلو سره مله ويوګړ او نيمۍخواشين
 . الملين يوېي

 ېله شك پرته چ. ىړ كرې په سوچ وهلو تهړ وخت د ماشومتوب د وخت د منفي احساساتو په ارډې د خپل ژوند ما
ې مېينړد پالر م. هړ ورخرابه كړۍ نې د هغېښې پاپيڅ ناېيو.  درلودهړ زمنېښ لپاره اندرولوې د ژوند تېمور م . 

 په ې هغه چي،ړ يوه بله دنده خپله كې چ،ړ كړ اتهې دې رالويولم، زما پالر يې كهېډگگګ مور زه په خپله ې چكله
 د يوه ماشوم ې شوه، چهډ كونې كۍ وه، په بله اوونېدلې ته رسۍكمرغې نې بلې د كورني ژوند يوې كۍ اوونېد

 . شوهړ هم ورپه غاېمسووليت ي

ما .  د مور احساسات درك كوالى شيې كهګېډ ماشومان،د مور په ېقيده دي، چ عې زيات اروپوهان په دننني
 . وويړ زيات احساسات خپل كخهڅ ريالې له چاپې كهګېډبه هم د مو په 

 هم له پيله د هڅكه  (تم،ښ زه غوېمور م. دمېږې و، وزكډ احساساتو لوېالبې له بې چې كريالې په دوديز چاپزه
 ې يوازون،ېږ زما زې كريالېپه هغه خواشينوونكي چاپ (تم،ښ هم زه نه غوې بيا ي، خو) ماشومانو مور وهوږشپ

 دا تلښ غودلې پوهې ما ورباندې شى چنىېيوازخو . مړ هغه وخت درك كدم،ېطبعاً زه نه توان). يوه خواشيني وه
 . نه شم درك كوالىې زه يې شى شته، چټ كاوه كوم پومانګ كوم عيب خو به نه لرم، ما ېوو چ

 ې بيا به مه،ړ كور ته الره راكې چلند سره يهړ سارهډې په ،ړ زما هركلى ونه كېږ په خالصه غې كبله يې همدهل
 شا و دل،ځېرګ عجيب فكرونه ې مېپه ذهن ك.  راته ويلى دىې راغالست يهښ يم او ښ خوې زه يېاحساسول چ

 زما په ې او خبرې چيغېينځ ې الندوډ تر شوناد مور او ان...  راكوله، اكثره مهربانه وو، خوډۍوډخوا خلكو راته 
؟ې وهړا  

 خوا ې كبله يوې له دم،ېږ وپوهې يوابځ په ې نه چې لرله، هسرهې وې تل به م،ې راسره وېتنښ پوېرډې ولډ دغه
 . شوړ جوخهڅ راىړ سهښ شوم او هښوګته 

 
و؟ېږ رسهګنڅ احساس ته ې كركد  

(  ( برخهيمهېدر

 ې په وخت كدوې او لويېد ود. وړ كرې احساس هې بايد د كركې دي چېبېغه ش ه،ځې او د ژوند د پيل ورونېږز
رووې سره مينه هانهځ په خپله له ې كيكوړ ويلو او له نورو سره په اهڅ دلو،ېپه لوي . 



 ې تجربې هغه له خپلې چيړ ويني، نو غواې يوكڅ هرې يو ماشوم ته دا يوه لويه ستونزه ده، چه،ګ ساري په تود
 خواشيني ېكله چ. ” هم نه شتهېڅ هه،ېږرېمه و“:  نو خلك درته واييئ،ېږرې وې تاسېكله چ. يوځرګ راوخهڅ

، د خلكو ”!غلى شه“: يېږ ويل كدرته او خوند احساس كوئ، نو ښۍ د خوېكله چ! ”هړمه ژا“: ياست، نو وايي
 دا ږ مووي،ځرګ راخهڅ  له خپلو تجربوږ موكهځ.  ديې او زيان رسوونكې ناسمې يېموخه به مثبته وي، خو پايل

 خواشيني، ره،ېو:  احساساتولټ مو هګ توېپه د.  شتهتياګړ كومه نيمې خامخا مو په تجربه كې كوو، چومانګ
 كوله، هڅ ميندو او پلرونو مو هې چوېږ پوههښ اوس ږمو. وېږ كلړي او شا ته شځ له پامه غوروالتياې او ليښخو

ويځرګ راوخهڅ له خواشينيو ږمو . 

 يګړانځ د ږ زموې پيلوو، چونټ لې يوه سرمشق پسې درك له السه وركوو، په داسې تجربېخپل د ې چكله
 تهځ رامنښۍ چلندونه به نورو ته د خوږ زموې چي،ږ ته راكاې الرې په درد وخوري، دغه فكر مو داسريالېچاپ

 نه رهې هخهڅخه را خپله موې وشي، چهڅ كومه ستونزه نه ده، خو بايد هل،ښ وربخيښنورو ته خو. كوونكى وي
 په درد انځ د ږ موې زيات وخت فكر كوو، چږمو.  نه شيډ خنېاندړ د تجربو په وږ زموې بايد چېشي، يان

 كارونه د ېينځ ږزمو! وېږ الرو چارو په خپلولو سره خپلو ارمانونو ته ورسينوځ د ې هم كوو چهڅخورو، دا ه
 نور بيا د يوه ېينځ.  يو شيطان هلك ويې دي، چورګټدا  نورو ته ينوځ. يځ له كبله پرمخ توبښځنارينتوب او 

 په ې په دوران كېد ود.  رول لوبويۍ نور بيا د بدمعاشېينځ ې حال دا چدي،ږحياناك هلك نقاب پر مخ 
  . خپلووې پوري او د نورو كسانو د تاييد او منلو لپاره يهړ ته په زږ موې نقشونه شته، چلېالبې بونوګزر

 رول د زناكېد يوه اغ.  دههښ ري”يټپرسونالي“ د ېتورى، ماسك يا نقاب مانا وركوي، چ” پرسونا“ التين د
 ېينځ.  نه ديولډ ې په دولټ نقابونه لري، خو ې چوو،ړ يا هغه شخصيتونه جو”يټپرسونالي “ږلوبولو لپاره مو

  . لپاره غوره كووې د ژغورنخهڅ ۍل او نهيۍ ناكام،ځ له رنې يږ موې غوره كوي، چهڼ بېنور شخصيتونه داس

 ځيوه ور. دمېتښ تې ليرخهڅ ېزه به هم د امكان تر حده له هغ.  هلك ومهښ د مور په اند يو ې زه مې چي،ېږ يادزما
 زما انا ته ې چدلې واورخهڅ له مور ې ماپهڅ هلك رول لوباوه، له يوه مصيبت سره مخ شوم، ناهښ د يوه ې چېم
 په ذهن ې وم، خو دا خبره مكلنږزه هغه وخت شپ. لي بدلون راوې حمام ك د كور پهيړ غواې چې وه او ويل يياګل

  . شوهې پاتېك

 له ي،ړ وكارنهڅ زما ې يتلښ غوې چې شوم، ورور مياګ تر راتلو وروسته په كار لخهڅ يځوونښ له ينښماسپ
 ونهګ، ما هم برس او رن)اوهړ له كبله ستر زيان راواېارنڅهغه زما د نه . (خپلو همزولو سره د لوبو لپاره بهر ووت

 او ډۍ غونان،ښ اوډوګډ ې كورونوځ انې دپه ې چل،ښ وكورونهځ انې موالونوې دولوټراواخيستل، د حمام پر 
 ورونوځ د خپلو انې چغستل،ځ وروخهڅ څې له كوې مدوې په اورږ د غرټد مور د مو.  شوي ووورځ انسانان انوڅ

 ې راكشوله، د حمام ور مې مې په هال كې چې حال كېپه داس:  ديې مپه ياد.  كور ته راوبولمېد ليدلو په خاطر ي
 يوه چيغه ې له كبله يې خوشحاله شي، د غوسې چاىځ پرېخو هغه د د.  نيستې او پراماههپه زوره په لغته وو

  . كار له كبله زيات وغندل شومې وران شو او د داپهڅ و، ناىړ كړ لپاره كوم ماسك جوۍ د خوشحالېما چ. هړوك

د نورو د “: رووې هم هتنهښ دا پوږ او مويېږ له كوم دليل پرته ظاهري ماسك له كاره لوځ يوه ورهګ توې دپه
 ته انځ د نورو پام ې چمړ وكهڅزه به ه“:  ته دا منفي مفهوم مطرح كووانځاو ”  كوالى شم؟هڅ لپاره ۍخوشحال

 كارونو ترسره كول وو، ينوځ د وابځ ېتنښ پوړۍمد لو. ” واوسمې هم په امان كخهڅ او د نورو له غندلو ومړراوا
 ې الرېرډې د خالصون لپاره خهڅ نوېښ له اندږمو.  لريخړ منفي اتنهښ دويمه پوېحال دا چ.  لريخړ مثبت اېچ

  : غوره كووېچار

 . شهوبډ ې كانځ شه او په ې ليرخهڅله نورو 

ې يوكڅ ې مه پوهوه، چانځنور په  .  



 . مه كوهونګډ ېپه لوبه ك

  . نور خلك بريالي نه شيې چه،ړلوبه خرابه ك

 . ماشوم شهوونكىېږ زېستونز

 بريالى به نه ې چ،ې ودلىې ته رسې پايلې دې ستا د برياليتوب لپاره نه دي طرحه شوي، ته مخكې چارې الردا
ېش .  

 رهډې ې تر نه پاملرنمنفي پاملرنه. ې لوبه وبايلهګ توهړ ته په بشپې لپاره نه دي غوره شوي، چې د دې چارې الردا
  .غوره ده

 
و؟ېږ رسهګنڅ احساس ته ې كركد  

( ې برخې او نورلورمهڅ ) 

 رهې سره خپله مينه هانځ له ې چوي،څ ونه هتهې دې تاسې پايله اخيستنبوې شنيوړ او د ژوند د لومونېږ د زكه
 ينوځ له ږمو. ي ستاسو د پرديتوب د احساس له كبله وشېاندړ دغه كار به د ستاسو د تجرب، په وئ،ړك

 د خلكو كركه ېاندړ په وږ زمووا ته ې شوي، چېښ راپخهڅ د ژوند له غوره تجربو ې سره هم مخ يو، چونوډخن
  .باوري كوي

هر .  انسانان واوسوهښ بريمن او يار،ښ هوږ موې دا تمه لري، چخهڅ او پلرونه مو راې مينده،ګ ساري په تود
 د ميندو او ږزمو. وړ كې ومومو او پيدا يې ته يانونوځ بايد ې يو، چږ دا موي،ځ پر ژبه نه راېتنښوخت دا غو

 نه ېكله چ.  نه شو پوره كوالىېتنښ هغوى غود ږ موې شته، يوه دا چې ستونزې مهمې دوهړپلرونو د انتظار په ا
 هدف هڅ ناهڅ پوره كوو او ېتنښ كله د هغوى غو- كلهېدويمه تمه دا چ.  احساس كووې نو د كركو،ېږبريالي ك

 خوشحاله نه يو، كه يو هم، ې واوسو، خو بيا هم وينو چښ نور نو بايد خوې سره وايو چانځله . وېږ كېته نژد
 هغه نه دى ولډ په خپلواك ږ موې يو، چدليې هغه هدف ته رسې په حقيقت ككهځ.  نه پاييرهډېخوشحالي مو تر 

 ته يو ږ موې وو، چې په هغه كس پسږمو. كوواحساس ) خالء (ې د تشې مهال په خپله تجربه كېپر د. اكلىټ
  . خپل دروني احساس له السه وركووې الر كې په دكهځنو . يړ او تاييد مو كاكيټهدف راو

 ړې جووڅخو د .  احساس كووۍ د خواشينو،ړ مينه له مادياتو سره تې چو،ېږ ته رساىځ ې داسږ مهال موزيات
  . كووهښجامو په رانيولو سره خپل احساس 

 لري، ېزې اغېمهالډدغه توكي لن. ووړ په رانيولو سره خپله روحيه لورټ احساس كوو، د يوه موتياړ هم د نه وياب
وځ پخواني حالت ته ۍ د خواشينرتهې بږ او مويځ هځ خوشحالي ژر له منېمهالډلن . 

ونهښواګ ېاندړ په وې سره د مينانځ له  

 پوه شم ې ده، چې پورهړخو دا راته په ز. مړد حالت بدلون غوا او اشخاصو لوډ وړ د نورو وې يو ارواپوه يم، چزه
په ) جان كرازبي. (وريګ ورته هګ په ستريالونوډ د تلپاتو ايې او وليړ خپل كهګنڅ باورونه يزټانسانانو دغه بنس

  . شنلى دىهګ احساس په ژوره توې د كركانهځ له ې ليكنه كې پورهړخپله يوه په ز

 و،ړ مينه وكهګنڅ سره انځ له وېږ نه پوهې دا نه ده، چې كركه كوو، وجه يانهځ له ږ موېچدا :  باور دىې په دهغه
 سرچينه په غربي كلتور ې نظريېكرازبي د خپل.  ته نه درناوى سم كار دىانځ كوو ومانګ ې دا ده چې وجه يېبلك

فس وفاداري ولري، له خدايي  د بشري نې هر المل چند برخو تكيه لري، د ده په اينوځ د انجيل پر ې ويني، چېك
ولڅ ته هۍ كشيشانو به انسانان د نفس پاكانوګد لرغونو كليسا.  برخمن دىخهڅنقش  .  



 دوى كه خپل ديني مشر الي،ګ ې ستونزو د ژوند ناخوالروډې احساس ونه لري، په هښ هړ په اانځ د ې كس چهغه
 ېرې له وناهګكه خلك د .  ته رابوليې الرې سمخهڅ ناهګ خلك له ې شي، چې كس پسې بايد په داسي،ځته نه 

  . حده به بريالي ويرهډېديني مشرانو ته پناه يوسي، نو تر 

 نظريه هم ستونزمنه وه، ورهګټ هړ و، هغه وخت د بشر په اروونكىې ورډې ارګ يو وخت روزې په ياد وساتو، چبايد
د كاتوليك او پروتستان . ولړ جو”انهځ“ به د غرب كلتور زيات منفي توكي له ې الملونو له مخينوځ د كهځ

 .“ لريتياړ ته اۍ د نفس پاكې دى، چناهكارګبشر “: نظريه يوه وه

 
 او ې كبله د ستاينې له دې بايد يوازانځ ې منفي سوچ بوخت ساتلي، چې او دماغ په دهړ دوه زره كاله خپل زږمو

 . سره مينه كووانځ له ې چو،ګڼ وړ وېمنن

 خالصون

 ورو،ګراشئ و. وروګ ورته په بل نظر ورتهېاوس بايد ب. وروګ هګ ته په بله سترړۍ نږ مول،ړن زده ك شياولټ دا ږمو
 خهڅ ولوګ له منرنوګې د لرغونو انږ موې چو،ړپيدا ك) طرز تفكر( اندودونه يزټ بنسوڅ ايا كوالى شو ېچ

  وژغوري؟

ورمګ وولډ ته بايد په غيرواقعي ړۍ نې چي،ړ اوس زده كما . 

  . لپاره كومې د ژغورنتښ د خپل پاي دا كارزه

 . فكر كومهړ په اتښ د خپل پايېاندړ وهڅ هرتر

  . دهې ووينم، چې اوس كوالى شم، دنيا هغسزه

  . لپاره راشيې زما د ژغورنې نه شته، چهڅ ې داسې ما دباندتر

  . لرمې كانځ په ېتياوړ اېولټ زه

ه دې وم، اوس په ما كې زه تر اوسه ورپسې مينه چهغه .  

 . دههټ پې په ما كتله،ښ غوخهڅ ما له نورو ې مينه چهغه

  . ولرمې مينه په خپل واك كې لرم، چواكځ اوس دا زه

مړ كتهځ مينه رامنې لرم، چتياړ اتهېنه هم د.  واوسمې ورپسې نه لرم، چتياړ اتهې ذاتي طبيعت مينه ده، زه دزما .  

  . ده لرم، مينهتياړ بدلون ته اې زه يې شى، چنىېيواز

 . مينه واوسمانځ پرې چمړ غوازه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



و؟ړ مينه وكهګنڅ سره انځله   
  
 

 خبره ورهګټ دا به ،ې وموندې چارې الرې سره د مينانځ له ې مهګنڅ ې درته وليكم، چهړ په اانځ كوم كه د ومانګ
بيا به . مړ كندهګرڅسو ته هم  تجربه تاې سره د مينانځ او له مړ زه كوالى شم، خپل ضمير ته رجوع وككهځ. وي

 ته به ولوټ ږ موقعيت به نه لري، خو موجغرافياييكوم . وړ به ورته الر پيدا كولټ ې يوه سيمه ومومو، چېداس
 يادول ې تاسو ته يې دي، چې ليكلې چارې الروڅ تاسو ته ې مې په پاى كپركيڅ هم د هڅكه .  ويړ وۍحيران

  . نه ويرانګ

 په طرحه كولو ې دلته به يې ده، چېلښ تجربه رابخهښ تقدير ما ته ې چمېږ پوههښليكم،  دا توري ې اوس چهمدا
 مهمه ستونزه رهډېخو زما په اند دا .  ناروغي به لرمهړ شي كومه ودىې كي،ږېږ ستونى خوېنن م. مړ كېالس پور

 ې وليكم، له داسهڅ هړپه ا ې سره د مينانځم له ړ غواې چځسم دم په هغه ور. مړ بد وخهڅ ۍ زه له ناروغكهځده، 
يېږ كې زما كركه ترې چم،ېږ سره مخ كېستونز .  

 ې نور كسان د يورډېزه او . يېږ خلك ناروغولټ نه دى، يزڅ كوم مهم دلې ناروغې چ،ېدلې راته په زبات رسدا
 زه ې چي،ېږ ناروغكهځزما بدن .  سره لرييكيړ اغې ذهن او بدن نې باوري يو، چې په دې له مخۍتيور

 د رهډېدا نظريه .  ورسره مخ يمې چم،ړ بايد د خپل ذهن هغه ستونزه اواره كهګ توېپه د.  لرمتياړ ته ادلوېناروغ
 د انسان احساسات او ذهني ېنڅېړ ېرډې.  دهې اخيستل شوخهڅ ې سرچينې پوهنيزې ده او له يوړاعتبار و

يګڼ ليړشرايط، د سر له درد او سرطان له ناروغيو سره ت .  

 ېتر د.  دىىړ پيل كې مټ سپورنىځ او ورړ كې دي، خپل وزن ميېښ پرېټرګ سې له كبله مۍ تيورې همدد
 به ېپه كال ك. دمې به تل ناروغكهځ او خواشينى به وم، نو لهړ خوې به مډۍوډ رهډې كول،څ ېټرګ سې مېاندړو

 له ولډ ندګرڅ په ې كلونو ك اتويو هم سم نه و، خو په وروستېهضم به م. هم وهلم) زكام (يګ واره والېدوه در
 ې د معدلځ او دوه واره سينه و بغل، دغه راز يو يګ دوه والېپه دغو اتو كلونو ك.  يمې په امن كخهڅناروغيو 

  .ستونزه يادوالى شم

 ناروغ شم، دا بيا زما ې خو كله چى،ړ روغ بدن سره ژوند كرډېما په : ې له مخې د رواني نظريې فكر كوم چزه
 ړې كې مغوريې كومه بې چورمګ وم،ړ دا معما حله كې چمېږ كړا.  نه يمىړبيا به زه پخوانى س.  خبره دههرانګلپاره 

 ې زه به له همداييښ ې چدئېږ پرېتاس.  احساس لرمې هم داسبهېهمدا اوس، همدا ش. مګڼ ړ پانځ هګ توېاو په د
  . بندومګې او سترمېږاوس در. مړ سره مينه وكانځكبله له 

 كركه كوم، خهڅ انځ يم، له ړ والې اوس په كې چې كاىځ په دغه بهېهمدا ش. مړ وكهڅ بايد ې شوم چپوه! اوه
هړ سره مينه وكانځ له ،ې يې چېرې او هرچې كوالى شې چومرهڅ“.  ناروغ يمې چكهځ ...“ 

 بد ې مهخڅ له ناروغيو ې مينه كوم، چكهځ سره انځله :  وايمې دا كار كوالى شم؟ په ذهن كې چورمګ به وزه
 سوى او درد ې مېپه ستوني ك.  مستي كويې وجود كولټ په ې مپهڅ يوه اڼ د رې چرمګې انېداس. يځرا

  . بل دىېته وا اور په ك. احساسوم

 په ېدرد م. يږېږ ستونى خوې مهګنڅ او ې ولې چمېږ كوم وپوههڅه. يېږ موضوع ته متوجه كې بلې مذهن
.  دىىړ كګ شاتې مېاندړ په ويكوړ اتمنوښ احساساتو او ارزينوځ د ې دا وي چې وجه ياييښ.  دىېستوني ك

  . شوي ويرانګ راته رولې توړ د خوې كومه ستونزه وي، چاييښ

 : يوه ستونزه شتهدلته



 په ئ،ړ كې بايد ترسره يې چهڅخو ياد ساتئ هغه .  سره مينه كول ديانځ له كىټ رانګ ولوټ تر ېاندړ په وانځ د
 انځ له هګ توېپه د. ئړ سره مينه وكانځ احساسوئ، له هګنڅ انځ ې چې كبهې په هره شې چي،ېږ خالصه كې كېد

ما هم . ئړ ومومئ او ورسره مينه وكانځ ې دا دى، چئړ وكې بايد يې كار چنىېيواز. سره مينه كول اسانوي
يد ورسره مينه  ما باې وو، چهڅ او دا هغه يښېږ خوې او دا كركه ميېږ كركه كې مانهځ له ې احساسول، چېداس

مړ سره مينه وكانځما نه شواى كوالى د ستوني د درد له كبله له . كوالى .  

 هښ تودوې او د مينىړ احساس پيدا كې سره د مينانځ له ې اوس مي،ځرګ ذهن خپل عادي حالت ته راې ماوس
 وجود خپور ولټ پر ېدا احساس م.  احساسومهښ تودوې پورهړ يوه په زې په خپله سينه كې مې كبهې شېپه د. هم

  .شوى دى

 يوه اڼ د رې مې په مغزو كې احساسوم چېداس. مړ سره مينه وكانځ د خپل ستوني د درد په خاطر له مړ غوااوس
 ولټ په خپل ېاوس م.  دهوبهډ ې كاڼ په رې تجربه ولې سره د مينانځ له ې نن مې چمېږنه پوه.  دهې شوهړجزيره جو

 . ستونزه نه شتهكومه ېڅ هې چرمګې انېحساسوم، داس د اروايي سكون مانا اېوجود ك

 : پاىې د شپې يكشنبد

خو دا . مړ كې هم پلې دا چار د خپل ذهن په برخه كې چمړغوا.  فزيكي دهې دا تجربه مې سره د مينانځ له
ه  سره مينانځ له ېكله چ. كاريښ ې په كې يېزې لري او اغيكيړ له بدن سره پرانيستي اې ذهن مېاحساسوم چ

 له كوم شي سره ېمينه دا مانا لري چ.  ويې فضا نوره هم پراخه شوېلكه ما ته چ.  هوسا احساسومرډې انځكوم، 
  . شي زه به خواشينى يم، خو دا يوه فزيكي ستونزه ده، نه ذهنيدىېك. وړ ژوند وكېپه يووالي ك

 ې ليرې وژغورم او ترې ترانځ ې چ كومهڅ ژوند نه شم كوالى، نو هې د خپل غم له احساس سره په يوه فضا ككه
 او ورسره ىښ ايې غم ته پرې مريالې هم چاپهڅ نو كه م،ړ د خپل غم له احساس سره مينه وكدمې وتوانېكله چ. شم

 كه زه ه،ګد ساري په تو. يښ رابخاىځ فضا او ه،مين.  دهړې اجازه وركېنګ هم هغه ته د استوېمل شوى يم، بيا م
 دغه ې چي،ځرګ المل ې د دخړ توب او زما د احساس منفي اې مينېهمدغه كركه، بله چا سره مينه نه لرم، 

 زه بايد له خپل احساس سره ېحال دا چ.  خوا ته شيې شي او يوړ الهځ او غور وروسته له منې تر كتنېاحساس م
  . هم ويهګنڅ كه هرم،ړوكله هماغه پيله مينه 

ما ته .  درويېاندړ په وې ما يي،ېښېږ پې په عمل كې چهڅهغه . يښ كار زما احساس ته يوه فضا وربخدغه
 له م،ېږ ته ورساىځ ې شي داسدىې كهګ توېپه د. مټ المل وپلې زما د كركخهڅ له مقابل كس ېوخت راكوي، چ

 .  سره مينه دهانځ له ول، له نورو سره مينه كې چكهځ. مړ كركه كوله، مينه وكې چې مخهڅ يډاونګهغه 

  : سهارې دوشنبد

 رډې.  شمړ ته الېنن بايد بانك او پوستي ادار. مړ كې بايد ترسره يې كارونه لرم، چرډې پيل دى او زه ۍ د اووندا
 ترسره ګنڅ كارونه بايد زما د كتاب د ليكلو تر ولټ ناروغانو سره كتنه لرم، دا وڅبيا به له . ليكونه بايد وليكم

 ې دا احساس ولېنېښ د اندېپه ما ك:  تيكه كومۍوكڅر  پبهې بندوم او يوه شې مګې يم، سترمنېښنن اند. شي
  دى؟ټپ

 وهي، ېپڅ ېنېښ اندۍ د خواشينې مې كهړپه ز.  پيلومونټ لې كانځ په خپل م؟ړ زه كوالى شم ورسره مينه وكايا
 خو بل غموونكى فكر م،ړ بايد يو كار ترسره كېيو سوچ دا رايادوي، چ. يځرګ فكرونه ډوګډ هم ې مېپه ذهن ك

 احساس ته ۍ او خواشينانګ د خپې مې كهړزپه .  بريالى نه شمې به هم په خپلو كارونو ككلهېڅ هېوايي چبيا 
 احساس ۍ خوشحالېرډې د اپهڅنا. يېږ الهو كې په سيند كيوښ د خوې بدن مولټ. مښ او ارامتيا وربختښنرم

 له كبله ېنېښ اندې د خپلې مانځ ې وايم چېپه ذهن ك.  ارامتيا ته رابوليهړ زېكوم شى م. مېږكوم او موسكى ك
  . احساس له كبله زما موسكا منيې د دهم ې دى، بدن مرانګ ېراباند



 : وروستهې تر غرم،ېدوشنب

 سره مينه انځ له ”وړوغوا“ لري، خو كه تياړ ته ايزڅ واقعي ېڅ سره مينه كول، هانځ له ې يم، چدلىې پوهې دپه
 ې كلونو وروسته ارمان كوو، چروډې خو اوس دا دى تر ،ړې كركه كانهځ كلونه له رډې ږمو.  كوالى شوو،ړوك

وړ كيل سره په مينه ژوند پانځ له لځ شو او دا ړ ته الڅټ رتهې بېكاشك . 

 يا د نورو خوند ته كو،څ د ژوند خوند په خپله وې چدوېږ پرږايا مو.  لريتياړ ته اډ هويزټ كار يوه بنسدغه
 تكيه، د نورو خلكو تجربو ته امتياز ې د نورو كسانو پر تجربو باندو؟ړ تكيه وكېووايو او ورباند” خوند“

 سره نه ځ له درد او رنېتاس. ئړ زده كقواعد ېينځ لپاره انځ د ې د امن احساس كوئ او بايد، چېتاس. وركول دي
وسته  ورامګ يو ې هغه كسان چكهځ.  د خوند احساس هم نه شئ كوالىې ده، چې كې خو ستونزه په دئ،ېږمخ ك

يېږ كوم احساس ورته نه پاتدي،ږ .  

 د ې وخت كېپه همد. وړ تجربه ترالسه ك”وړوغوا “ې هغه وخت ستر بدلون راتالى شي، چې په ژوند كږزمو
 د نورو خلكو ږ موېتر هغه وخته چ.  مسووليتونه هم منوېينځ احساس پيلوو، دغه راز د ژوند ښۍخوند او خو

. وګڼ مالمت ې يې په وخت كېروتنې د تېشته، چ) لرونه، كليسا او دوستان پ،ېميند(پر تجربو تكيه كوو، نو 
وړ امتياز ترالسه كهښ ته انځ روانه وي، كوالى شو هښ وضعه ېله بله پلوه كله چ .  

 رهې دوره هم تچېكړان د ك.  شيرې تخهڅ اوړ له يوه پېتنښ او نه غوېتنښ ذهن مو بايد د غوې تصور كوو، چږمو
خو .  شورې تخهڅ تصميمونو ونوګ لپاره له همدغو زرې تجربېبايد د يو. وړ تجربه ترالسه ك،وړ وكهڅ او هوړك

وړ خپل سفر پيل كې د خپل وجود په مركز كې ازادوي، چږ مو”تنهښغو“ ستر تصميم نىړلوم .  

 وجود  نو د خپلو،ړ كوتوګ تر بهې هره شې چې بيا د سفر په دوران كي،ښ او شوق رابخواكځ ته ږ تصميم مودغه
لكه ماهى مو .  پاداشونه موموكډ خهڅ له خوند ونوګ په زرې په كې وخت كې پرانيزو، په همدې ال پسۍكړك

  . ويىړ ترالسه كې ساعته مخكوڅ ېچ

 وه، ارام ړې تكيه كې مۍوكڅ پر ې چې حال كېپه داس. ړ كې الس پورېنڅېړ ې په يوې همدا نيم ساعت مخكما
 د ې چتلښ غوې واخيست، ومېخوند م. يېږ پر ذهن ارامي او ازادي واكمنې م ارام وروستهې تر دې چ،ړ وكېم

. تلهښ د هغه تجربه نه غوې مې كو وروستيې په دې هم پرانيزم، چېاندړ ان د هغه احساس په وۍكړخپل وجود ك

 هړز ې لور ته مېخپل.  نهيلي او خواشيني واكمنه شوهولډ يو ې وجود مولټ خپل تصميم ونيو، پر ې مېكله چ
  . وهې ته تللډېنڅ ې بلوادې سره د هځ له پوې راهيسې مودهڅ له ې شو، چګتن

 ارام بهېتر يوه ش. ودمېښ پرې خوا ته يوازې او هغوى هم يولړ احساسات تجربه كولټ دا ې لپاره مېبې شې يود
 ېله پس پرۍكمرغې د نې مې بدن كولټپه .  يو احساس واكمن شوښۍ او خوږوځ بدن د ولټ پر ېوروسته م

 احساسات ولټ ې مېبې شوڅ. يڅ له كبله نايوښ د ژوند د خوې بدن مولټته وا . احساسول) ابشارونه (وبونهځړ
 ې ژوند مولټ وي، كډ خهڅ ږوځ له شور او ې كاينات چولټ لكه ې كبهې شېپه د.  ته تسليم شولۍ او ارامېسول

ړ خپل كګبله مانا او بل رن .  

  : سهارې سه شنبد

 زما پر لوري خهڅ ځ له منۍمږ د سپوې ده، چې غوندراغڅ او د هغه سمندري هګونګ سره مينه، انځ له ې منن
 مينه ې چمېږ كومه ستونزه لرم، نو پوههړ په اانځ د ېكله چ.  دا هماغه د حقيقت منل ديې باور يم چېپه د. يځرا
 تصور ې داسهګ د ساري په تو. وي منلىه نې چې كوم حقيقت مې چكاريښ ېداس.  دهښې ايې خوا ته پرې يوېم

 زه ،ړې نه ده كې دى، مينه مې چهګنڅ حقيقت نه وي منلى او لكه ېرې وېكه م. مېږرې بخهڅ ې زه له ماتې چئړوك
 يړ غواهړ زې مېكله چ. په هر حال، زه بيا هم ورسره مخ يم.  دىىړ كخهڅ ورې يم او انكار مغورهې بېاندړ په وېي

 زه ورته خپل تر م،ړ فضا ته الر وركې خپلې چمړزه غوا.  ته رابولماڼ رې يخهڅ ېيارم، نو له تړ تجربه كېحقيقت ي



 ې بدلون وركوم، د هغې شي ته چنيېيواز.  دهې په ما كخهڅ له پخوا رهې دا وېنګ.  اجازه وركومدوې د اوسګنڅ
 كوم مړ نه غواېكوي، كله چ تهځ رامنر توپيږ هم لې هم دا بدلون په ما كهڅكه .  دهوالتياې زما لېاندړ په وېتجرب

 هوسا ې مهړز.  منمې هيله لرم، نو په مينه يې د تجربې يېكله چ.  يمې نو خواشينى او تر فشار الندم،ړ تجربه كهڅ
  . دىىړ كږ خپل مقاومت لې مېاندړ په وې تجربې د هغې بدل شوى، دا دى چې شى چنىېيواز.  ويښاو خو

 د وروسته ې شرايطو كې په دې زه يې حقيقت دى، چهڅ دا ې چتمښپو انهځ خوابدى مومم، نو له انځ ې چكله
  . كومهڅوالي ه

 :( مهالې ته نژدېغرم( شنبه، سه

 سره مينه د انځله .  باورونه ديږ زموې احساس كولو په برخه كهښ د ،ډ خنې د مينږ سره زموانځ كوم له ومانګ
 ل،ړ احساس كې مهګ او په ژوره توهړ تكيه وكۍوكڅ ې پر خپلې مېاندړ وېبې شوڅ.  كويرتياګ احساس ملهښ
 ته د نور انځ ېخو وروسته م. احساسوم هښ يوه خوندوره تودوې مېپه بدن او ذهن ك.  سره مينه لرمانځ له ېچ

 خهڅ احساس هښ ما له ې دى چهڅ دا م،ړ خواشينوونكو فكرونو ته الينوځ ې بلكه،ړاحساس كولو اجازه ورنه ك
ويځرګرا : 

 اييښ ې ما به شك درلود، چ،ې ليدلېرڅې ګې بدرنې ماشوم وم، نو شا و خوا مې، هغه وخت چ شولې مراياد
 احساس هښ ته انځ په خپله ې چه،ڼاګ ړ لوانځ ما به تر خپل حد اييښ.  يمرهڅې هګ يوه بدرنېزه به هم همداس

مړ نه كتهځ كومه ستونزه رامنې كۍ او په كورنمښوروبخ .  

 زه بل تل نويو كهځ.  بايد احساساتي نه شمې راته كاوه، چښواګا و خوا كسانو به  زما شې چي،ېږ هم يادې مدا
 ېينځ هړپه ا � لپاره د خداىلځ يړ د لومې به مېكله چ. دمې خوشحالرډېفكرونو او د لوبو نويو سامانونو ته 

 ونيې لنوېږروګ تنوښ په خپلو پوې كسان ما كلن، يا اووه كلن به وم، خپل شا و خوږ شپاييښ ،ېدې اورېخبر
 تلم، ې به چاىځرانيوه، هر ) توپ (ينګ په مناسبت راته يو نوى ځې د ورونېږ نيكه زما د زې مېكله چ.  وويړك

 زما د ې هغه بوى، چرمنڅزه اوس هم كوالى شم د توپ د .  ويده كاوهې سره به مانځ له ېنو تل به راسره و، ان چ
مړ به پروت و، راياد كګنڅ تر تښبال .  

 زيات اوچت نه شي او نورو ته خهڅ له خپل عادي حد ې مږ غوبډ ې په احساساتو كې لپاره چېل د د تزه
 كوم ومانګ. دمې كې پاتېپه محدوديت ك) د نورو په تاييد( لپاره ګټې د انځ نو هر وخت به د م،ړمزاحمت ونه ك

 ې له هغانځ ې مېپه پايله ك.  وىولېږ محدوديت زې ته مانځ او ىړ كوم حاكم بند كې مې كانځ په ېدا زه وم، چ
  . ونيسيې الندښواګ شواى زما شا و خوا كسان تر دىې كې وژغوره، چخهڅ ۍ احساسېب

 يم، ړ والېاندړاوس د هغو محدوديتونو په و.  او خپله شا و خوا فضا پراخه احساسومې مينه منلې دى اوس مدا
 ټې پګې سترخهڅ ايا كوالى شم له هغوى ې چورمګ وې شوي وو، ودرولګ زما له خوا پر ما لېاندړ موده وېچ
م؟ړ كې يې او ليرمړك  

 يو لوى خهڅته وا زما له وجود . مړ غوره دا ده تر خپله وسه احساس وكې ته وايم چانځ تكيه كوم او ۍوكڅ پر
 تهځمن راورځ يو انې مېپه ذهن ك. ويېږ رازاڼ رولهټ ې په ما كې چي،ېږ چاودنه كې او په ما كيځفشار بهر راو

موسى. يېږك تاسو ته نوي خبرونه “:  او وايييېږ كتهښك راخهڅ له غره ،ېاندړ زره كاله ووڅ ې وليد، چېم �
  .“ محدوديت نه شتهېاندړ والي د احساس په وهښنور تاسو ته د : لرم

 ! بدلون راشيهڅ به ې په تاريخ كايا

خپلو . يړ غواې ويې په برخه دى، چ امن د هغه چاتينىښر.  او امن احساس كومۍ ارام،ۍ د هوساياوس
يړ كې ليرې يانهځمحدوديتونو ته الر ومومي او له  .  



 ولډ بيا هم د يو ې وخت كېپه د.  احساس كومۍ نرمولډ د يو ې كانځ سره مينه كوم، نو په انهځ له ې چكله
 غوسه د ې او دا ومنم چمړ كې به خپله غوسه ليرىړنو لوم.  د درد احساس لرمهړ په ايكوړ اروې او د خپلو تېغوس

يېږ كوروسته ېاندړ وې كهېټ زما په سينه او خېيوه اورين توپ په شان ده، چ .  

 له ې چمېږ نه پوهي،ېږ واكمناىځ پرې اللهاندي يې چي،ځ هځ له منې ورسره مينه لرم، غوسه مې كوم چومانګ
 په ې د نامزدې كوم چومانګ ،ېنم ي او ممېږ خوا ته كې سره يوۍله اللهاند.  پر ته بل كوم احساس لرمېغوس

 ې ليدو ته يې كوم چومانګ. يګېږ ته تنيكوړ سره زما اوسنيو اې له هغې مهړز.  دىپوڅ سوى په هړ زې مېاندړو
 ورځ يو انې د هغې مېپه ذهن ك.  واوسواىځ شول، يو له بل سره يواىړ ونه كې ولږخو اخر مو.  مينه لرمرهډې

 يو ې مينړ ژمنتوب او د نه باور وې ب،ۍوفايې بورونو،ځ ژوند د ږزمو.  ناكام ومې يلوړدرلود، خو په السته راو
  .تركيب و

 ې وم، نو همدغاىځ ورسره يوېهغه وخت چ. مړ كلبنديډ خپل احساسات هړ په اې د هغمړ دى اوس غوادا
دا .  ورسره لرله هم نهيكهړ اېڅ به هې غوسې دغې وه، چهښ خو زما نامزده دومره ،ېولېږ راته زې ستونزېغوس

زه د ناسمو احساساتو په . دى ىښ ايې خوا ته پرې يوې د پاكولو وخت دى، نو دغه احساس مهړ د زېدى اوس چ
 ما تر اوسه كهځ.  دىې پاتاىځ هغه بد احساس ال پر خپل ې چي،ېږخو دا پيام رارس. مېږ درهګينټ په ېاندړو

مړ دي، بايد ورسره مينه وكې پاتې چهڅ مينه ورسره لرم، كه نه؟ ې چي،ړ نه دي زده كېپور .  

دا .  وههټ پې په ما كې كلونو راهيسروډې دغه غوسه، له ې نو دا احساسوم چم،ړ ورسره مينه وكمړ غواې چاوس
 دا هغه غوسه مېږخو پوه. يېږ سره ژوند كوم او دغه غوسه بيا هم ما ته راستنې له هغې چيېږ كاله كهځدى زه پن

  . لرلهېاندړ د خپلو دوستانو، مور و پالر او يارانو په وې مې راهيس كلونوروډې له ېده، چ

 دغه هګ توېپه د.  پرانيزمۍكړ او د خپل وجود كمړ اقرار وكې غوسې پر خپلې چمتو كوم، چتهې دانځ اوس زه
يځ هځ له منې كاڼغوسه په ر .  

  :وروسته

 رډې بدلون راولي، نو ژوند به ړ وې كهڅ په هر مينهېخو كه دا ليدلورى جدي ونيسو، چ.  اسانويرډې ژوند مينه،
 او سمو كارونو په روتنوې د تږ موې نه شته چتياړاوس نو ا.  وخت راكويرډې ته به ړې زده كېهوسا شي او د مين

  . دهندونهګرڅ ېن د ميې په چلند كږ شى زموتمنښ ازرولوټ تر كهځ.  شوې كهټل

 برخمن دى، نو له خهڅ ې ووينو احساس مو له مينېكله چ. وړه ك لپاره ترسرتنوښ بايد دغه كار د خپلو غوږمو
  . دههړ زده كېژوند د مين.  لريتياړ ته اې مينې دي، چهڅ دا واقعيت هماغه كهځ.  نه لروتياړ دفاع ته اانهځ

  : سهارچهارشنبه،

 له ې ستونزيارانهښد هو سره مو ې كوو، له مينې په برخه كې سره د مينانځ له ې زه او نور كسان يې چروتهې تهغه
.  سره مينه نه شو كوالىۍ سره په اسانانځ له ې كوو، چومانګ اكثر وخت ږمو.  چلند دىدونكىېكبله تر سره ك

كه په هغه . وړ سره مينه وكانځ په خاطر له ېكرك د خهڅ كوالى شو، له هغه ږ خو موي،ځ بد راخهڅكه مو له چا 
 انځخو له . وړ سره مينه وكانځ لپاره كوالى شو، له ۍ عاجزېهم د هماغ سره مينه نه لرو، بيا انځ له ې كبهېش

  . لروتياړ نورو بدلونونو ته ارې يو شمېاندړ وېسره تر مين

 سفر كوي، بايد د وكڅكه هر.  والي ته مجبور نه ياستهښ انځ د ي،ړ سره مينه وكانځ له ې چئړ كه غواېتاس
.  سره لروانځ شيان له ړ وې خوا ته سفر كوو، بيا هم د كركې هرړۍ د نږكه مو.  سره مينه ولرياوړخپل سفر له هر پ

 . پرانيزوېاندړ په ويزونوڅ ولوټ د ۍكړ كانځ شو او د خپل ښ راويې چي،ېږ وخت هم رارسېداس



 وڅ زما د ېدا ليكن.  يوه مانا پيدا كويامګ هرږ نو زموشو،ې سره ووې جنبړ وې د كركانځ د وړ وغواې چكله
 زما په شان ېخو هغه كسان چ.  وموميهڅ يو خهڅلوستونكي په خپله كوالى شي له هغو .  وړربو نچو تجنيوځور

  : وساتيې په پام ككيټ نيېندبايد ال. اكيټ ته په خپله وانځ ې يې دولډهيله لري، د ترسره كولو 

حوصله توب په  ې او بې كرك،ښۍ خو،ې شي د غوسدىې ونيسي، كې په پام كېد خپل ذهن اوسني شرايط د .1
  . ويغورهې بېاندړو

كه نه . ئړ په ژبه راوې دا كليمې يوازئړ وكهڅ اول هه؟ګنڅ ئېږ هم نه پوههڅ سره مينه ولرئ، كه انځله  .2
 انځ وروسته به خامخا له ېبې شې، تر يو” سره مينه لرمانځله “:  وواياستې ومومئ يوازې يهګنڅ ې چئېږپوه

 . فزيكي احساس ومومئېسره د مين

 هوساكوونكى او غوره احساس كلى،ښ دغه حالت ې شئ، تر هغه وخته چې پاتې هماغسېپه يوه حالت ك .3
ئړك .  

 كولو ته ې سره مينانځ له ېيواز.  روانه وساتئهڅ هې سره د مينانځ هر وخت له ې چاييښياد ساتئ، تاسو ته  .4
ئړهير سره سم حركت وك د اوبو له بې چي،ځرګ المل ې د دوالتياې لرئ، همدغه لوالتياېل . 

 
  نه ده؟هڅ ده او هڅ تجربه

 د ې كهڅ په هرې كولو تجربه ده، چې سره د مينانځ له خړ اتمنښ ارزولوټ تر ې په تمرين كې سره د مينانځ له
 مو وخت او ې كړۍ نېرايستونكې په تې مرسته كوي، چږ ده، زموهڅ تجربه وېږ وپوهېدا چ.  لريواكځبدلون 

 . نه شيهړ الايهېځتجربه ب

 هړ په اې د تجربېك) قاموس (يګ پرانيزم، په سيندىګ نو سيندم،ړ پوهه ترالسه كهړ د كوم شي په امړ غواې چكله
دى”  د ژوند كولو عملې كوېښ يا پهېښپه يوه پ“: ليكل شوي دي . 

_ ”  ېد تجرب“: هګ اخيستالى شو، د ساري په توهڅ زيات خهڅله دغو جملو . ” د يوه كس بوختياې كهېښپه يوه پ
 ېتجربه دا مانا لري، چ.  دخيل نه ويرډې ې كهېښ انسان د ژوند په يوه پېهم هغه مهال ته وايي، چ” نشتوالى
يړ كتهځ هم رامنې وويني، يا يهېښ يوه پوګ په سترېانسان د . 

. ”وى وي شې وي، يا هم ژوند په كې ليدل شوې يا په ژوند كې ده، چهڅتجربه هغه “:  زياتويېاندړ كتاب ودغه

 ترسره كول، احساسول، لرل او هګتجربه د يوه فعل په تو.  خوندوره وهرهډېد پالني كس تجربه :  وايوېلكه چ
 ژوند له تجربو تينيښ د رهګنڅ ږ دي؟ په بله وينا موې كومڼې بېينځ”  نه كولوېتجرب“د .  ديدلېورسره مخ ك

و؟ېږ ترشا كخهڅ  

 
 باور

”  ې سره د مينانځ له هګ په توګېلېد ب. لويېكښ راې په خپلو لومو كږ موې ده، چهڼيوه ب”  نه كولوېتجرب“  د ”باور
 اييښ يا تاسو هم ي،ېږ پر تجربه كولو نه توانې خپلوي، البته هغه مهال چې ذهن يې موقعيت دى، چېباور داس

د ساري . ه شئ فضا ته ورستانې تجربې د هغرتهېب ې كوئ چهڅ او اوس هړې تجربه كې سره د مينانځيو وخت له 
 سره د انځله .  اخلئامګ ې الندې تر ونوڼ د مې چېلكه په عارفانه حالت ك.  تجربه ولرياڼ د رې چوكڅ يو هګپه تو

 يا هغه وخت ته دنه،ې وخت ته ستنرېخو ت.  لريتښزيات ارز” اوس“ زيات هڅ تر هغه ې په تجربه كېمين
 . كار نه دىورګټ دا دومره و،ړ تجربه وكې سره د مينانځه  او لورځ لپاره هغه ذهني انلځ يړ د لومې چدلېورستن

 په يوه وركه ې كڼ د خپل زده كوونكي په بده،ځېرګ ې كونوټ د هند په واې پسونټ د حقيقت په لځ يوه ورهغه
 : وويلې خپل استاد ته ي،ړ تجربه كانځ پر ې يو فشار يواكځ ليېڅ د يوه سپاڼ د رې و، چوبډ ې كړۍن



”  : سره وويلولوځ د سر په خووونكيښ. ”! خداى وموندما

”  ې په خپل پخواني حالت كرتهې بې ته ورستون شو، چڼوروسته دغه حيران كس هماغه ب. ”تا خداى وموند! هو
 وونكيښ خپل غې نرتهېب.  او هغه فشار ونه مونداڼ بيا هم هغه رې وروسته يتوښخو د دوو اوونيو تر او.  شيوبډ

هځ ته مه ڼ هغه برتهېب.  خداى وموندې كړۍتا په وركه ن“: ړ وركوابځ وونكيښ .تښ وپوېته ورغى او علت ي “. 

 كوي، رتياګ ملږ باور تر هغه وخته زموكاريښ ېداس.  دىايناستىځ يو كوچنى ې باور د تجربې ده، چندهګرڅ
 السته  پهې تجربېتينښ د رې چوو،ځ وغورې بايد هغه باور ليرېخو په پاى ك. وړ كومه تجربه ترالسه كېچ

 له خپل خيالي نارينه سره به ې و، چمل دا باور ې ژوند يولټ ې ويل يې چژنم،ې پرمنېزه يوه م. وېږ وتوانلوړراو
 ګۍ دا شازادې چي،ځ شازاده راونكىښ راكهړ يو زې يې پورو كيسو كهړ په زولوټ په ې همدا ويل چېهغ. وريګ

 . سره بياييانځ ژوند لپاره له كمرغهېبه د يوه ن

 ې خالصګې پر واقعيتونو سترې يې له ناكاميو سره مخ شوه، كله چولډ ې شوه، په پرله پسغلهې دا پېچ كله
 ې يې پر دې وه، چلهېكښ راې د هغو كسانو په مينه كې كاوونوړ پولوټ په ې چدهې شوه، وپوههښ او راويېشو
 ته اخالقي ې هغې يېكله چ. وهېړ كه سره مينانونوځ له ې چلندونو سره يرايستونكوې او په خپلو تې كولېلوب
 په مشرتوب ې ته جوته شوه، چېهغ. هړ الهځ مينه له منې يېاندړ نو د هغوى په و،ې شوېندګرڅ ېتياوګړنيم

 په خپل ذهن ې باور درلود، چىګړانځ ې پر مينېهغ. يړ كۍ بيا راژوندې كيسريوېاپښ د ماشومتوب د ې يېك
 نو له خپل خاوند ،ېدې نه پوره كې دا هيلې به يېكله چ. ورولځان ونه د خپل راتلونكي خاوند چلندې به يېك
 خپل ې يېكله چ.  ساتلهې ليرخهڅ تجربو تينوښد ماشومتوب د مهال باورونو، هغه له ر.  شوړ سوهړ زې به يخهڅ

 ېاندړ وې چل،ړ كګينټ يكيړ اهښ له خپل هغه خاوند سره رتهې بې وروسته يې مودډې تر لنوول،ېښباورونه پر
 شوي، خو زياتو كسانو د ې تكرارېاندړ په ووګ زما د سترې تجربونوګ په سلې نورېداس.  وهې شولهې بخهڅرو

 يړ بدلونونه تجربه كوونكيېښ هې يې او په خپل ژوند كيښ ايېخپل ماشومتوب محدودوونكي باورونه پر
 .دي

 
 تصميم

 چارو لپاره تصميم نيول وروګټد .  دىىايناستځ يو بل كمزورى ې تجربېتينښ تصميم، د رې سره د مينانځ له
 سره د انځ مرغه له كهېله ن..  لوري اوڼ يا كييښ اكنه،ټ د كلكو يا پستو بادامو هګد ساري په تو. يېږ تمامورګټ

 له ېتر هغه مهاله چ. وړ ژوند لپاره زده كهښ بايد د ه سره مينانځله .  ستونزه نه شتهېاكنټ ته د ږ پر الر موېمين
 سره انځ له ېحال دا چ.  له ذهن سره سر و كار لريډهو.  تجربه نه دهېتينښ لري، رهڼ بېينه كول، د تجرب سره مانځ

 . لرياوړ سره تې برخټې پې محدودې او د ذهن له يوهړمينه، له ز

همدغه .  به بدل شييزونهڅ ېينځ ې هيله من يو چږ موولډپه معمولي .  دههڼ د نه كولو بله بې لرل، د تجربهيله
ويځرګ راخهڅ ې تجربې د موضوع له ژورږ وي، موې چولډهيله لرل، په هر  .  

 د بدلون ې كيزونوڅ په ې چكاريښ ېداس.  بدلون ته هيله لرل، د هغه د نه بدلون تضمين كوييزونوڅ ينوځ د
لرو، هغه  د بدلون تمه يزڅ د كوم ې چږمو.  لريتياړ فضا ته اې د بدلون لپاره يوهڅ هرې قاعده دا ده چيزهټبنس
 ې هيله من ياست، چې كه تاس،ټ بنسې دپر. يړ خپله كهڼ بې نوې په هغه كې لري، چتياړ ته ااىځ يوه ېداس

 ئ،ړ رابهر كخهڅ له دغه حالت انځ ې چ،ړې نه ده كهڅ بدله شي، تاسو هښۍخواشيني به مو يو وخت په خو
د حل دا الر د .  خورئۍولګ په موخه ۍوار د اې ستونزې ياهم د خپلى،ړ كګينټ انځ مو ېاندړ د هغه په وېبلك

دلته يو بل .  دركويې لپاره يوه فضا په واك كۍ او ستاسو د خواشينويځر فضا له پامه غوړاحساس لپاره و
، ) ديې لرلې كولو په برخه كې د ليرۍ د خواشينې مټ د زياتو تجربو پر بنسېچ (يېږ تمامزناكې اغرډېشى 



و ړ چلند سره غواې په دږمو. ووړ وانه ې او مخ تروړ او شتوالي اجازه وركودې بايد خپل احساس ته د اوسېچ
 ېاندړ هيله ور ورهډېپه . وڅ او ورسره وناكوڅ وې خوند يو،څېړ ې ويو،ړ كې احساس يو،ړاحساس كشف ك

ژنوې هغه وپې چو،ېږك . 

 شي له دىې كې چو،ېږرې وكهځ ږ موهګد ساري په تو.  تكيه لريېرې حاالت پر وې غوندډ او هوې باور لرلو، هيلد
 يو، د ې كۍكه په خواشين.  سره مينه ولروانځ شي له دىې كې چو،ېږ سره مينه ونه لرو، خو بيا هيله من كانځ
.  بدلون راولوڅ يو غوې خپل حالت كه پې كوو، چډ هيله لرو او هوې وخت كې احساس كوو، نو په دېرېو

 دا ې چارېدا الر. يېږ كولټ لې فضا ته په نه پاملرنه كېچار ې الرېولټ د حل دا ې ده، چې كېستونزه په د
 ې د دې چارېنو د حل دا الر.  ديړ وې يو، د مينې كهټ د بدلون په لې يږ موې چهڅهر: ېواقعيت نه تاييدوي، چ

وړ هيله وكې د ژغورنخهڅ له هغه اى،ځ د منلو پريزڅ ړ د بدلون وږ موې مو چي باسړ او ايېږ كريګتصور مل . 

 
  برىرست

 ې تجربېتينښ او د ژوند د ربهې شلوړ حاالت د ژوند او ستر بري د السته راووولوېښ باور نه لرلو او هيلو پرد
 هيله من انځ ې چوو،ګ ولې په دواكځ ولټ يو، كه خپل ې په حالت كۍ د نهيلږ موې چرئګې وانېداس. پيل دى

 . يوې پاتې هماغسې يو او هوردليې لواىځ كوم ې چږ مانا لري، لكه موې يوسو، دا داسهځ او نهيلي له منوړك

 . سرچينه اخليايهځ له كومه ې چوروګ او ووړ كتنه وكۍ د نهيلې چي،ېږ ته نه راپاتږ موواكځ ې بل داسكهځ

 ده، بايد ې چهګنڅنهيلي لكه .  سره ورته تسليم شوي يوۍ پروايې په بږ موې منل، دا مانا نه لري چۍ نهيلد
 . راكويواكځ يو ستر ې يې په برخه كلوړ وهځمن د له ې چكهځ. ومنو

 د ږ موامګدغه .  ووينوې يولډ ندګرڅ وي، په ې چهګنڅ احساس ې دا دى، چامګ نىړ يوه مثبت بدلون لپاره لومد
 ې تجربېغې د ژوند له نيړ غواې برخمن دي، چې كوي او هغه كسان ترې ته نژدې پوهېتجربو پراختيا او زيات

 .سره مينه ولري

 . ترپايه ولولئې او له پيله يورئګ جدول ته ونيېدالن

دنهېدېږ تجربه كولو ته ل-خهڅ تجربو له نه كولو د : 

 : كولتجربه

 . سرچينه واوسئې او نورو خلكو د مينانځ د ې چوالتيا،ې لتهېد .8

ئړ سره مينه كول تجربه كانځ په خپله له ې چوالتيا،ې لتهېد .7 . 

 رډې اييښ.  سره مينه نه لرئانځ له ې تاسهګد ساري په تو( منل هڼ په هماغه ب دي،ې چهګنڅ لكه يزونهڅ ولټ .6
ئېږرې وې سره پر مينانځ له ې خو تاسئ،ړ سره مينه وكانځ له ېدليلونه به لرئ چ ). 

 
 : نه كولتجربه

 . مينه ناك ياستې تاسېدا استدالل، چ .5

 . سره مينه ولرئانځ بايد له ې تاسېدا باور لرل، چ .4

 . تصميم نيولې سره د مينانځه ل .3

مړ سره مينه وكانځ كوالى شواى له ې مې كاشكېدا هيله چ .2 . 

ئړ سره مينه وكانځ شئ له اىړ وكې تمه، چتهېاو د .1 . 



 په ې سره چلند دى، چيزونوڅ ې بيا له داسړ لوښې او تر كركاريښ اوړ د تجربه نه كولو پې الندښې كرۍنځ منتر
 هم تياښ په رې چي،ړ ژمنه وكىړ د راوتلو لپاره بايد انسان لومخهڅ له بند وټ بله وينا د خ دي، پههڼهماغه خپله ب

 . بند دىې كوټپه خ

 يو ېڅه.  هم تصميم نيولو ته باور لريې يادوي، نه دې كاشكېنه د.  نه دى بندې كوټ په خې نه لري، چې تمه ددا
 انسان د حل ې بند دى، دا الره چاره برابروي، چې كوټ انسان په خې دا منل چېيواز. هم ستاسو مرسته نه كوي

 وساتم؟ ايا زه مرستو ته ې ترهګنڅ انځ شوم، لېكښ راې په ستونزو كهګنڅزه . نورو الرو ته هم الس وغزوي
  كوالى شم؟ې سر يې لرم، كه په يوازتياړا

 ږ په مرسته موې كتنڼېاو ر د ژور سوچ هړ والي په اومرهڅ د ستونزو د ې دلته يو ستر توپير وينو، چږ موخو
 .اروايي سكون موندالى شو

 په ىډاګ ږ يو او زمولېكښ راې په ستونزو كې چو،ړ كندهګرڅ او نورو ته انځ ې په كار دى، چواكځ رډې تهېد
 . سليف كوياىځ پراىځ ې كوټخ

 اورو، دا يو هڅ رډې او يېږ احساسات مو زياتي،ېږ هوسا كهڅ ږ ژوند لو،ړ حس كې كځ دريې په دانځ ې چكله
 روزلي، ې كونوړ په زې هيلېرډې مو ې كړۍ نېرايستونكې تې كلونو وروسته په دونوګتر سل.  واقعيت دىڅغو

 په ږ زموې يې برخېينځ هم هڅكه . يښ رابخواكځ او د ژوند اڼ رېونكښ ژوند بخېخو دا يو واقعيت دى چ
  . نه ديې برابرهښخو

 .“ ووينيهڼ بېتينښ ژوند، د هغه په رې دا ده چهښ نېونكښبخډاډ ولوټتر د يوه انسان “:  چيني تائو كتاب واييد

 وړ د ژوند د لوږ موې عقلي سالمتي زياتوي، بلكږ زموې نه يوازه،ڼ بېتينښ ژوند منل بيا هغه هم د هغه په رد
 نور د ېاس تې مانا چېپه د.  سرچينه شوې د مينانځ د نورو او ېد تجربو اوج دا دى، چ. تجربو پر لوري بيايي

 په واك ې د مينانځ ې تاسېكله چ.  مينه ياسته په خپله، خپله وركې اللهاند نه ياست، بلكې پسونټ په لېمين
ئړ كرمهې زهګ پانهښ او نورو ته انځ ې چئېږ وركوئ، توانېك . 

 دا دا . ووينوې دى، هغسې چهګنڅژوند .  تصميم نيسوې ده، چبهې تجربو ته الر پرانيستل، هغه شوړ ژوند لود
 دا يو ساده بدلون او ې يو شونى كار دى، بلكې دا نه يوازكهځ ووينو، لځ حقايق په يوه ولټ دا ږ موېمانا لري چ

 تجربه كول او تجربه نه كول سره ې نظر واچوئ چر ته ژوې پولېهغ.  د ليد يوه كتنه دهږ زموېاندړد ژوند په و
هغه .  ته بياييړۍ د حقيقت نږ موې كليدي حركت دى، چ له ستونزو سره چلند، يوې چورئګ به وېتاس. لويېب

 ورو ولډ په مثبت ې په مرسته ترسره كوالى شو، دومره نرمه او دقيقه ده، چې دغه كار يې مو چالرهګعملي ت
 . دهېلړ تې پورې په هيلږ زمواره خو دغه چي،ځ ېاندړو

 هيله، د ېد تجرب.  بهر راباسيخهڅ ړۍال له ن د خيږ ده، هيله موتنهښ او غووالتياې لرو، لتياړ اې ته چهڅ هغه
 ې بايد هيله ولرو چږمو.  باسيړ پرانيزي او د حقيقت منلو ته مو اۍكړ د وجود كږ زموېاندړ په ووېښ پتينوښر

 تياره ۍ ته رابولي، د ناپوهږ حقيقت موې چدى، حركت ې يو داسوالتياېاحساساتو ته ل. وړيو حقيقت تجربه ك
 و،ړ كوم حقيقت تجربه كوړ غواېكله چ.  له خپلو احساساتو سره مخ شوې ته وخت راكوي چږ او مويړ وهځله من

هيله خالصون دى! هو. ووځ غورېنو د خپلو خيالونو درانه بارونه لير .  

 ووينئ، نو بايد د درد هڼ بېتينښ د ژوند رئړ كه غواو؟ړ پيل نه كې ولې بيا يكاري،ښ هم دا يو اسان كار هڅ كه
 سره نه اوونوړ د ژوند له ستونزو او زياتو كېاندړ كلونو وږ موېرېكه چ. ئړ د مقاومت هيله پيدا كېاندړپه و

 بايد ې چي،ړ زده كې كاىځ د ژوند په يوه ږمو. وه نه كاګ ته شاتړۍ وخت به مو هم د خيالونو نېڅ هداى،ېمخ ك
 ته روډې ږ خو موو،ړ ته مخه كې مينرتهېاوس بايد د خالصون لپاره ب.  ته پناه يوسوېرې او وتوښ وتخهڅ ېله مين
 وخت ېڅ هږمو.  ته خوند نه راكويږ دى او دا بيا موګ پر لوري تې د مينخهڅ ځ له منېرې منل، د درد او وېد مين



.  بند شوى دىې كوټ مو په خرټ موې مو پام شي چتهې او دوروګ بهر وخهڅ ې له هنداررټ د خپل موې چوړنه غوا

 به په خپله ډ خنې او هيله من شئ چئړ كې بندګې سترې خپلې امكان لري، بله الر دا ده چ دا هر وختېحال دا چ
 پام ږ بوى زموږ خولګ د يوه ېكله چ.  تمام شيزناكې لپاره اغېبې شې شي دغه كار د يودىېك.  شيړ الهځله من

 . دىوكولىټ خهڅورو  له خالګ دا ،ې دانې او يوړې جرې يوې چوړ ته هم پام وككيټ ې بايد دوي،ړ ته اانځ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

و؟ړ مينه وكهګنڅله خپل احساس سره   
  
 

د يوه . ورويځ انې په ذهن كهېښ شپه دغه پولهټوروسته .  او النجه كويهړ كس له خپل رئيس سره شخيو
 غلهېيا يوه پ. ويځه پامه وغور احساس لىګړانځ خپل ېاندړ نجونو په وينوځ كوي، د هڅ هوونكىښ يځوونښ

 د خپل هغه خاوند هډونيوه ك.  احساس كويېرې پر وخت د ودوې له خپلو نارينه همزولو سره د مخامخۍنجل
يېږورځ كبله هر وخت ې وژل شوى، له دېاندړ كاله وهځ پنې چروالى،ې نه شي هينهړم .  

 هر ېدا عادي احساس دى، چ.  مخ شوى يم ورسره زياتې لسو كلونو كروې په تې چ،ړې راوكهځ ې مګېلې بدا
 په شتون ې يږ موې احساس دى، چږ د ژوند يوه مهمه برخه زموږزمو.  دىوانېرګ ورسره الس و ې په ژوند كوكڅ
 ړ وهڅ له خپل احساس سره ږ مونو.  ته ستونزمن ديږ زغمل موې كله ي- هم كلههڅكه .  د ژوند احساس كووېك

 ايا كوالى شو ي؟ړ بيا مو ذهن ته الر ونه كې ورسره مخ شو، چهګنڅ و؟ړ كېي شو بدل اىړ وكېچلند ولرو، چ
 ړ وې د كركې ايا له خپل هغه احساس سره هم مينه كوالى شو، چو؟ړ كې خوشېمثبت احساس خپل او منفي ي

 . وموموې كاوونوړ په پې سره د مينانځ به له وابونهځ تنوښدي؟ د دغو پو

 
ي؟ېږ له كومه كاحساس  

 اكليټ انهځ انسان له ې موقعيتونو كوګړانځ ينوځ په ې مانا چې احساسونه په خپله فعال دي، په دېنيځ ږزمو
 احساسونه ړو) ۍنېشبېپ (ېاندوينړ د وې كتالى شئ چېښې مسايل او پنيځ ورېينځ ې النديي،ښ ونونهګغبر

 . ديريګورسره مل

---------------------------------------------------------- 
  احساسموقعيت

)  بدلونانځ طالق او د ينه،ړم: هګد ساري په تو( له السه وركول غم يزڅ ړ وښې يا د خواى،ځ كوم كس، د

 خواشيني

 
  نه لرل تاسفې لپاره د حل الرې ستونزې كومد

(  ېرګمل/ رىګ ورك دى، ستاسو د ژوند ملې كارښ سره مخ ياست، يو وحشي حيوان په ډ له خنهګد ساري په تو
رهېو). ديېږ پرې تاسې چيړاغو  

نهېښ امكانات نه لرئ انددوې ته د رستنوښ غوخپلو  

(  توان لرئ، مور ستاسو د ېوونښ د كوم كار لپاره د خپل مور و پالر د الرې فكر كوئ چې تاسهګد ساري په تو
انګخپ/ غوسه).  نه دركويهړ خواښېخو  

تلوسه.  لپاره د امكاناتو هيله لرئتنوښ خپلو غود  

(  ( كوئوتوګ بريليك ترړې ژر د زده كرډې ې تاسهګري په تود سا

يښخو  

 كارونه همدلته پايته ولټكه . يېږ احساس راپارىګړانځ ي،ېږ كېښې پېينځ ي،ځ پرمخ هښ حاالت ايهځ ې دتر
 . ديچليې زيات پې ذهنونه تر دږخو زمو.  واىڅې به غوې ستونزېولټ داى،ېرس



دومره ستر .  راوليې الندې ولكې ژوند تر خپلولټ ږه كوالى شي زمو وروستې ساده احساس دومره لويوو، چيو
 په خاطر شرابو ته مخه ېتېښ د تخهڅله دغه احساس . وړ ته پناه ووليوګ ې د درولو لپاره يې چي،ېږ كتينىښاو ر

 . نه شوې زغمالى يې چكهځ كوو، انوژنهځ ېكوو، ان چ

مقاومت: مړ كهډ رالنې به يې جمله كهډه يوه لن پي؟ځ وخهڅ له واك ږ زموهګنڅ ساده احساس ولډ دغه ! 

 ې كانځ هغه په هګ توېپه د.  وربندووې الر يګ شي، د ترې تې چدوېږ خپل احساس ومنو او پرې چاىځ پرې دد
 اىځ پرې په غوسه كوي، د دږ موې چي،ېږ كهېښ يوه پهګد ساري په تو. وښساتو او يو تلپاتى واقعيت وربخ

 مقاومت كوو او په خپل ېاندړ وه پېد هغ. يېږ پايته ورسې چدوېږ او پروړ كېساس ي خپله غوسه ومنو، احېچ
 هڅ بايد هږ موې حال دا چي،ځرګ المل دوې د تم كږ زموې وخت كرېدغه كار په ت.  اچووې په لومه كې يېوجود ك

وړ ژوند وكې په اوسني وخت كو،ړوك . 

 كليسا او ي،ځوونښ له خپلو ميندو، پلرونو، ې، چ دىكډ خهڅ ذهن له هغو باورونو ږ ياد وساتو، زموبايد
 ړ د شرم وېجنسي غريز“ يا ”يړمشران هلكان نه ژا“: ې دا باور چهګد ساري په تو. يړ مو ترالسه كخهڅ ېولنټ

 ې كږ او جنسي غريزه په موتياړ ته ااړ ژې دا طبيعي احساس، يانې شته، خو كله چې په ذهن كږزمو. ”دي
 او مهارت واكځ ولوځرګ د بدن د راخهڅ ې د انسان ذهن له تجربكهځ. يډېږذهن ته خن ږ نو زموي،ېږندګرڅرا

 احساس پيدا ې د كركولډ يو ېاندړ ساتي او د ذهن په وې كانځ په ېزې بدن د دغه چلند اغې وخت كېپه د. لري
  .كوي

 له خپل دغه ږ ده، كه مو نهړ وۍد حيران. وېږ كې ليرې پردي او ترېاندړ د خپل هر احساس په وږ موهګ توې دپه
 پر ې دا دى چونګ غبرنىړ لومږ له نظره نااشنا دى او زموږ زموې هغه يوازې چكهځ. وړاحساس سره مينه وك

 احساسونه ېينځراشئ .  به زيان راورسويه تږ مووېږرې او يا هم وژنوې هغوى نه پې چكهځ و،ړپردي باور ونه ك
وڅېړ وولډ لې ب-لېپه ب . 

  احساسناهګ د

 د يوه ې يو احساس دى، چېداس.  واكمني كويږ تل پر موې احساس دى، چوونكىېږ زډ احساس يو خنناهګ د
. كاريښ راته بد انځ ې چي،ېږ ژور كې كږ كله دغه احساس دومره په مو-كله.   اخليخهڅ ژوند خوند راتينيښر

 له ي؟ېږ احساسهګنڅ دى؟ هڅ ساس احناهګد .   احساس دىناهګ د ږ د چلندونو سرچينه زموږ زموېبايد ووايو چ
 پرده ېپر ذهن او بدن يوه توره خپره شو.  دىواكځ يو تلپاتى ډ احساس د خنناهګ تكل لري؟  د هڅ او يځكومه را

 دروند او كركجن احساس هم د ناهګد .  ويښې پر كلچ او بله پر بريك ايرټ د موهښ يوه پېده، عيناً لكه يو چا چ
 واكونوځ د دغو دوو ې نيسم چږ او غومځ اوس زه خپل دننه ننوي،ېږ كتهځنرام ځ ترمنواكونوځهمدغو دوو 

 په ې زه يېزما د وجود خالقه او ناارادي برخه، چ.  يو زما خپله انرژي دهخهڅ واكونوځله هغو . كيفيتونه ومومم
 وچيغ په ې چيړغوا.  او شور كويويړ جوهڼوګ هګڼ ي،ځېږدغه انرژي خو.  احساسوالى شمتځښ خوې كانځ

 بيا كوم يو واكځ كوونكى تهځ رامنډخو بل خن. يځ او بهر ته راوويړ سرچينه واخلي، كشف وكخهڅسره زما 
 مور و اييښ! مېږ نه پوهوم،ګينټزه بريكونه .  دىواكځ د خپل مقاومت محدودوونكى ې مواكځدى؟  دغه 

 زما ې خپل ذهن دى، چې دا مال،په هر ح. مړ مقاومت وكې وي، چووليښ دا راوونكيښ يځوونښپالر، يا هم د 
د خپل وجود .   په تمه يمې ته يوابځ كوم او انهځ له تنهښ زه دا پو؟ې ترسره كوي، دا ولې چارېينځخپل مقاومت 

 ې خپلېكله چ.  دهړې احساس كې ملهځ ونوګ په زرې درد ته ورته ده، چې يوه داساړدا ژ.  اورماړ يوه ژېپه ژورو ك
 شوى يم، نو له هماغه لټ شوى او ترلټ شوى، رورولځ ې تسليم شوى يم او ورپس تهۍ انرژېرګتښ او نوېخالق

 والې د حمام پر دتلښ ما يو وخت غوه،ړ يادونه وكې چې يې مېاندړ سره مخ شوى يم، لكه واوړ او كځرن
 ته ېزګې انېونكښ بخښۍ او خوېرګاڅ ن،ېوونكځ پنږمو.   خو وروسته وغندل شومم،ږ وكاورونهځان



 او د نورو د نه ځ كبله له رنې له دې نه شو ترالسه كوالى، بلكې خبرتياوړ وتياړ او د اودښ الرې نه يواز.وېږتسليم
له غرب .  ستونزه له كيسو او نكلونو سره هم سمون خوريژندويهېدغه ناپ.  وېږ سره هم مخ كېتاييد له ستونز

 ”ريلګ ترليېڅسپ“ وروسته د ېدى، چ كل يو مشهور نكل رااخيستل شوى، دا د يوه كب نيوونكي پاچا نخهڅ
 په لهګنځ د اپهڅ ناي،ېږ كىږ وروسته وې مودهڅ تر ي،ځ ته ورلهګنځ لپاره حې پاچا د تفروانځ.  په نكل بدل شو

 او د يېږ كواكهېد كب خوندور بوى هره خوا خپور دى، پاچا ب.  يېږ كبابې د اور پر سر يو كب ويني، چې كځمن
 كيټ د نكل د اخالقي ايهځ ېتر د.  يځ خوله ورسوې اچوي، خو تود كب يې ته يېخول او لويې بهټوټكب يوه 

 ڼۍ ماې كاله وروسته خپلوڅ هم لري، پاچا ې برخېچلې پېينځ ې مرغه چكهېخو له ن. كاريښدرك ستونزمن نه 
 له السه ينه مېخواشينى شوى او له ژوند سره ي. يېږورځ له كبله زيات انګ اروايي خپولډ خو د يو ي،ېږته رس

 لهګنځپاچا د . كاريښ مانا او پوچ ې دى، ژوند ورته بې په حال كدوګېنړ د پاشلتيا او ې حكومت ي،ړېورك
 ېد داستان دغه برخه د انسان د ود.  كاريښ ښ خوهڅ ږ په كب نيولو بوخت وي، لې خو كله چ،ړې كرهې ههېښپ

 ېاندړ په وواكځ وونكيځيا مو هم د خپل پن و، هم يدليځېان كه سو.  كويوتهګ يوه مهمه موضوع په هړپه ا
هغه وخت د رضايت .  يوهټ په لانځ د ولډ ې په پرله پسېبيا هم احساسوو، چ.  دىىړ له السه وركواكځخپل 

دغه نكل په .  كووونټ لې يږ او مويږ وركاې پسانځ په ږ مويزڅ ژندويهې نومه او ناپې هغه بېاحساس كوو، چ
 اىځ لىېڅ او پاچا ته يو سپيېږ ته كې رامخوانځ يو دروند ې كڅ ترې خو په همدي،ېږ ويل كولونوډ لوېالبېب

 وي، پاچا ې يو جام پروت وي او دا جام هورې كځ په منڼۍ د ماې تر هغه مهاله چكهځ ي،ېږستونزه حل. وركوي
  . راغالست ورته وواييهښ وساتي او واكځ خپل ېدا توان لري، چ

ئړ نكل مهمو برخو ته بيا پام وكد : 

 هګنڅ يا له السه وركول لړخو د خپل مطلوب السته راو. وځ سوې په وخت ككلوڅ د وړ د خوندورو خوږمو
 د خپل وجود ې د كوم المل له مخاييښ احساس لرو، وروسته هښ يو، ې كهټ د خپل مطلوب په لې كله چروو؟ېه

 ې تل تر خپل وجود دباندږمو! دى ې داسې نكل ولږزمو. ومومو) مينه( خوند ږ هماغه د مطلوب خوېپه ژورو ك
 يكيړ د خپل وجود حقيقت ومنو او ورسره صميمانه اې چوړخو بيا هم نه غوا.  يوې كهټ او تاييد په لېد مين

 ې كوو، له دونټ لې پسې تر خپل وجود بهر په مينږمو.  مينه دهې ذاتي جوهر يوازږ زموېولرو، دا هم نه منو چ
 په وله،ټ لې تر خپل بدن دباندږ موې هغه وركه چوېږ شوو، نو پوهيارښ هوې يو، وروسته چې كۍكبله په نهيل

 ،ېرېاحساس د و.  احساس دىې يوه الر يې چي،ېږندګرڅ راوڼ بلوېالبې په بواكځ وونكىځپن.   دههټ پې كږمو
 - كلهېدا احساسونه قوي دي، چ. يېږندګرڅ راهڼ په بتنوښ هيلو او جنسي غوان،ګ خپ،ښۍ خو،ې غوسناه،ګ

 له خپل هر احساس سره په سم ږ موې چهګرنڅ.   ته اختيار راكويږ كله بيا مو- كلهي،ځ وخهڅ رولټ كنلهكله 
هغوى .  د ترالسه كولو لپاره ميندو، پلرونو يا هم نورو مشرانو ته مخه كووېوونښ نو د الرو،ېږچلند نه پوه

مه احساسوه، دومره نفوذ مه كوه، “:  لكه به لري،ڼې منفي بې راته كوي چېوونښ الرې داسې كوابځغالباً په 
 “... شه اوړ ته الې خونې خپلي،ړ نه ژايړ سټ ونيسه، غيكهړا

 سره په جال او وېښ بايد له مسايلو او پې چې حال كېپه داس. يڅېړ ولډ انسان ستر مغز، مسايل په پراخ د
 بايد د ېته دا تصميم ونيو، چ وروسېښې پې تر يوې مې په ماشومتوب كهګد ساري په تو.  مخ شوولډمنفرد 

.  پراخو پايلو اخيستنو ته الس غزويزه ماغږخو زمو. مړ ونه كريګورځ انوالونوې پرته د حمام پر دېمور له اجاز

. ” پرته دا كار مه كوهې مه كوه، د مور له اجازريګورځ ته پراختيا مه وركوه، انواكځ وونكيځخپل پن“: لكه

 د ي،ړ السونه مو راتې چي،ېږ بدليرونوځ باورونه او ذهنيتونه په هغو زنرې همدغه تېوروسته په مشرتوب ك
.  د ژوند ذاتي طبيعت دىري،ځګ او پنتښنو.  ووځ وغورې يې وشلوو او ليريرونهځخالصون لپاره بايد دا زن

 رڅې د لمر په ې چيړ دى او غواې په حال كتځښ تل د خوواكځ رځګ پنږزمو.  دهې تل د تحقق په حال كتياړبشپ



 پايته نه وي چېكړ بيا مو هم اروايي كروو،ې هې د ماشومتوب خطاوې كله چژي،ې ته وخوړ دغه راز لوي،ېږلځو
 شوي يو، خو رګتښ او تر كومه حده نوىړ ته مو الوت كايونوځ وړ كومو لوې نه لري، چتښدا راته ارز. دلىېرس

ى؟ړ وخت وركۍرګځ ته د خالقيت او پنانځ تر كومه حده مو ې چتوښ پوانهځتل له   

.  يمې كتځښ فعال او په خو،ې الندزې تر اغتښ او نوۍرځګ د پنې كځ وركهډ يوښ او له خوكمرغهې ژوند په ند

 وړ او لوچېكړ له رواني كې كوځ احساس كوو، خو د ژوند په بدو ورښۍ هم د خوږكارونه سم روان دي او مو
 روې تل د دردونو او تږ موې چكهځ ،رمخيون مخه نيسو مو پر بريكونو وي او تل د خپل پهښژورو سره مخ يو، پ

ه؟ګنڅ ايا نور به مو ومني او كه ې يو چې كرهې اسيران يو، په وونوځرن  

 دوى د امكان ي،ړ وكېندونګرڅ ښې ستونزو په باب ې كوم مشهور ليكواالن او هنرمندان به د ژوند د دومانګ
 ې خبرې د همدوالىګرنڅد دوى د ژوند . وسه فعاليت كوي په كار اچولى او تر خپله واكځ رځګتر حده خپل پن

 ولوټ ږ هم موهڅكه . ويړ برخه جويوه د ژوند ږ زموې چكهځ برخمن يو، خهڅ واكځ له دغه ولټ ږمو.  پخلى كوي
 خو په و،ړ كورځ انرڅې په ې نغمې د يوۍ يا هم د موسيقۍرګورځ د انې دواكځ خپل دغه ې نه ده چېته دا شون

 په كهځ د ژوند احساس كوو، ې په منلو سره يې يوه تومنه ده، چېدا د ود.  دىولډ ماهيت يو ې يې كولوټ ږمو
 او تكرار ۍ تفاوتې بولډ د يو ې احساس سره په ملتيا كې راز، له دغهد.  كويتهځ رامنتځښ خوې كږمو

 د خهڅ له احساس ناهګزما په اند، د .   كووهڅ د مخنيوي هواكځ ې د داىځ پرښۍد شوق او خو. احساس لرو
. ته هو ووايو”  او ژوندېود“. وروګ سره ووالتياې ته په لواكځ وونكيځ خپل پنېخالصون يوه الر شته، بايد چ

 پيټ روې شي د تدىې تجربه كوو، كړۍ لومۍرځګ پنې د خپلېكله چ.  سره مخ شووالتياې غم ته هم په لرېخپل ت
خبره دا ده . يېږ رغپونهټ ولټ سره مو دا دوېرې وخت په تهڅ د خو.  شيوګ تر سترپونهټ ېينځعواطفو له كبله مو 

 واكځ رځګ له پيله بايد د خپل پنتځښد خو.  وړ بهر كولډ په روغ خهڅ تياړ او ككونوځ له دغو رنانځ بايد ېچ
 ې ورو دى، كوالى شو چرډې ګ ده، كه مو تې په الس كږ د سرعت تله زموې چوېږ او منلو لپاره وپوهېژندنېد پ

 پر بريك او بله پر كلچ وي، هښ مو يوه پېكله چ.  هم لروواكځ دوې يو، د ورو كنديګړ رډې شو او كه نديګړ هڅ ږل
 خونده ې او بواكهځ ې له كبله يو بېرې د وخهڅ ۍ له ناكامږ موې چكهځ يو، يرځ ته هم وېښ پريالېنو د خپل چاپ

 تهځ بدلون رامنوونكىېښ مو يو هې، په ژوند ك او خپل وجود منودوېږ مقاومت پرې خو اوس چى،ړ كرېژوند ت
  . دىې مو په خپل واك كواكځ ولټ ې خپله يو چږاوس دا مو. يېږك

خړ د احساس بل اناهګ د : 

له .  وچيچلمرڅې په ې د غالبوزې زه يې ذهن ته راغله، چې خاطره مهړيوه ناو.  په ازموينه بوخت ومې سهار چيو
هغه مهال .  وهېاندړ كلونو ولسوځدا خاطره د پن.   شوندګرڅبل ژور احساس را يو ناهګ د ې په ذهن كې كبله مېد

 تهځ رامنېښې پېينځ مرغه كهې هم له نهڅكه .  سم بارې كسان توڅ ې معامله كريزهګ زه په يوه سوداې و چېنژد
 د ې مهخڅ انځ نو له ده،ې كې دا معامله تحقق ته نژدې خو هغه وخت چ،ړ وكې كار مخنيوى يې د دې چ،ېشو

.  وجود نيولى وولټ زما وېښ وم، ستونزو او عاطفي پې بد وضعيت كرډېهغه وخت په .  احساس كاوهېكرك

.   حس كمزورى شيۍ او دوستېتنښ د خيرغوې په ما كې چ،ې المل شوې د دې بوختياوېسخت شرايط او زيات

بيا خپل .  احساسوالى شمولډ هښ په  او عذابځ ده، د هغه وخت رنورځ انې كهڼ هم دا خاطره د ذهن په پاېاوس م
 ېه او داسګ بد راتلل، چاغه وه، بدرنرډې ې مخهڅ ې هم له هغهڅكه . ړ وكې له يو چا سره مېهغه واده يادوم، چ

 ۍرځګ ذهن د پنې مې كله چه،ړ كۍ راژوندې هم په ذهن كې مهېښدا پ. دهې كركه كخهڅ زما ورې وه، چېدنده ي
.  مانا ووې سطحي او بې ميكيړ كوم كار ذهن ته نه راته، اې د ترسره كولو لپاره م خوده،ځې په هيله سوتښاو نو

  . به درواغ وونيمايي ويل، ې مې چهڅ هغه ول،ټ پې كانځ په ېزيات مسايل م



د هغه مهال .  لرياوړ هم تې پوروېښ پروې او د ژوند په تيكوړ په اږ احساس، زموناهګ د ږ په اند، زموزما
 : كارونه دا دييګړ نيمرېهغه ت. خويښ ېښ پر ذهن خپل نږ زمورڅېپه ) ېغومبس (ېه د غالبوز كل- كله،ېخاطر

 . ويليږ موېهغه درواغ چ

 . بايد ويالى، نه مو دي ويليې مو چهڅهغه 

ړې نه ده كې مو يتنهښ لرله، خو غوتياړ اې ته مو چهڅهغه  . 

 . ورته نه دي ويليږ وو، خو مورانګ ې راباندېهغه كسان چ

ېتښ غوې مو نه ده ترنهښ خو بخورولي،ځ ېه كسان مو چهغ . 

 يوه غوره الر خپله ېاندړ په وې د دږ موېرېكه چ.  شويډې سره راغونې په ذهن كږ زموې خبرې نورې او داسدا
 په شان پر ذهن ېځې ورې به مو د تورې كارونو خاطروګړ د هغو نيمژنو،ې ونه پهګ هم په سمه توې يا يو،ړنه ك

 وخت ته رې تې چكهځ مو كوم چلند مرسته كوي؟ ې وخت كېپه د. يېږ به راخپرږوي او پر موتياره خپر
 په ږ موې چكهځ لري، هړ اې په هماغه مهال پوروو،ټ چاره ورته لولډكه هر .  يو ناشونى كار دىدل،ېورستن

دا منل .  منل دييېټ د درانه پتياووګړ د نيمىړ كوالى شو، لومې اوس يېهغه كار چ.  ژوند كووېك” اوس مهال“
دويم كار د . دوېږ تظاهر پرې ته وخت راكوي چږ موكهځ ي،ځرګ او پراختيا المل واليڼ د ذهن د روږزمو

 ې اوس كوالى شو خپليو،ښ وولډ بل انځ ړې كهڅتر اوسه مو ه.  ديژندلې دردونو او نهيليو منل او پونو،ځرن
  . شوالىښ بخېخطاو ېولټ دا ې په رپ كوګ د سترږ ومنو، موېروتنې تېولټ

 انځ وښ عالمو او نخولوټ د خپل بدن په ې چدم،ې د ذهني بوختياوو او ستونزو له كبله نه توانې وخت كرې په تزه
 خو ذهن به ”مېږورځ يم، ړ ته اې لرم، مينتياړ اې مرستمېږرېو. زه په غوسه يم“: ې وهلې چيغېوپوهوم، بدن به م

 اوهګ لې په دواكځ خپل ېهغه وخت م. ”هړ وكمقاومت ،ې ترسره كوالى شېپروا نه لري، ته ي“:  راكاوهوابځ ېم
خو دا دى اوس د خپلو .  واييهڅ او يړ غواهڅ ې دومره پام نه و، چې واوسم، خپل بدن او ضمير ته مىړ سهښ ېچ
بل . مږ سره ژوره ساه وكاۍ خپلواكرهډې په ې چويڅ هېهمدا المل م.  يمدلىې توانېژندنې احساسونو په پروېت

ان له هغو كسانو سره هم، .  ديې مسايلو له نورو سره خبرې احساس كموالى شي، پر همدناهګ د ږ زموېچلند چ
 په تياړ د دغو كارونو د بشپدل،ږې غهړ كارونو په اوګړ نيمروېد ت.  ديلېكښ راې ستونزو كې په همدغسېچ

 رډې ې چژاند،ې يو كس پام.   شوى دىژندلې پهګ په توې جادويي الرې مرسته كوي او دغه كار د يوږ زموېبرخه ك
 خپل يوه دوست ته له ځدغه كس يوه ور. يښ هغه وبخې چدې وتوانځ و، يوه ورلې بخهڅ ېرمنې مېكلونه له خپل

 په ېرمنې مې نو د خپلده،ې خواله پايته ورسهړ د زې يې كله چ،ې كولې په باب خبريكوړ سره د اېرمنې مېخپل
خپله . تهښ وغوې ترې ينهښ وواهه او بخګ زنې ته يېرمنېم. ېشو دوې په مستېپڅ ېنښ د بخې كهړ په زې يهړا

  . واخيستههړ پر خپله غاې يناهګ او خپله هړ كرهې هې خوابدي يوكلنهڅ

 
  احساسونو تركيب دىوڅ احساس د ناهګ د

.  احساس له سره نه شتههناګ د ې دا دى، چې احساس دى، يو دليل يولډ يو ناهګ د ې له چا سره مينه لرل ولې چدا

  . يو تركيب دىانګ او خپې غوس،ېرې دا د وهګ توګړېانځپه .  تركيب دىناهونوګ نورو وڅدا د 

 رمنې مې چئېږپوه.  كتنه درلوده او خپل كورته راغلئهټ تاسو له خپلو دوستانو سره يوه پې چئړ فكر وكېداس
 ېينځراشئ د دغو احساسونو .  احساس كوئناهګ ولډ د يو ې وخت كېپه د.  په تمه وهېاندړمو يو ساعت و

 ې نه خپلې هسې چېرې وې به له دې تاساييښ.  احساس راواخلوېرې به ستاسو د وىړلوم. وړ كلې سره بولونهډ
خو . ئړ احساس هم وكې شي د غوسدىې كېبل دا چ. ئېږرې شي، ورې ته درواغ ووايئ او كار له كاره تېرمنېم

وروسته دوه .  د خبرو كولو لپاره د جرئت د نه لرلو له كبله دههګ توندهګرڅلرلو او په  د نه ۍغوسه مو د خپلواك



 ي،ېږولټ راې په ناخبره ضمير كږ احساس زموولډ دغه ”مړ نه كېبايد وي “،”مړكدا كار بايد و “ې چئ،ېږ كيړز
  . وايو”ناهګ“ ورته ږ موې چي،ړېږ جوخهڅ وروسته يو بل احساس وري،ېږ كلړسره رانغا

 په ې سره د مينانځ له ې مرسته كوي چږ احساس د نورو احساسونو يو تركيب دى، زموناهګ د وېږ وپوهې چكله
 سره مينه ستونزمنه وي، كوالى شو د دغه احساس له انځ د احساس له كبله له ناهګكه د . وړ مقابله وكې يېالر ك

 ئ،ړ كبله مينه وكې سره له دانځ له ې تاسې چ به ووايوهګد ساري په تو. وړ سره مينه وكخونوړتجربه كوونكو ا
 . احساسناهګ احساس مو مل دى، نه د ېرې د وېچ

 
  او غوسهرهېو

 واكځ تځښ د خوخهڅ له انسان يزڅ هڅ په پرتله بل روېد ژورو و.  دىټ د هر النجمن احساس بنسږ زموره،ېو
  : ديړې كلبنديډ سره ېرې وولهډ وڅاخيستالى شي؟ دلته مو 

رهې وېرمنېله م .  

رهې وتياووګړله نيم . 

رهې وونتوبهېله ل . 

رهې وې په برخه كواكځد خپل جنسي  . 

رهې وخهڅ توبېله يواز . 

رهې وخهڅ ېرېاو له و . 

  . هم هومره اسانه ويې به يلړ وهځ اجازه وركوو، له منېرې ته د وانځ ې چهګنڅ كوو، لكه ومانګ ږمو

لكه . يېږ وپوهې ورباندوكڅ ې نه لري چهښ نندهګرڅ كومه ې داسرهې وكهځ. وګڼ پايه احساس ې يوه بره،ې وږمو
 ې جملې احساسول او د دې پرضد مقابله د هغېرېد و.  شتهې بيا په عصبانيت كښې دا نې او غوسه كول، چاړژ

مېږرېزه و“: ويل دي “. 

 دننه خهڅ ۍكړ له كې د خونږ زمواپهڅ بيزو ناهټكه كومه غ.  اخليواكځ خهڅ ږ د حل لپاره له موې د ستونزره،ېو
 يا تو،ښيا ت:  اخليواكځ بدني ږ د موندلو لپاره زموې د حل د الرره،ې دغه وو،ېږرې خامخا وږ موي،ړ كوپټرا

 له ېد حل ساده الر ي.  ديې شوېچلې پې زياتې ستونزۍ نننېخو ستونزه دا ده چ.  كووې الس پورېهم په مبارز
 بيزو ېله يو.  ديچليې پرډې يكيړ اولنيزټ ې ژوند كوو، چې كړۍ نې اوس مهال په داسږمو. الىړ نه شي وهځمن

 موقعيت د حل ساده الر لري، نىړ هم لومهڅكه . رويې زيات وږ ته درواغ ويل، موېرمنې مې او خپلدلېسره مخ ك
؟ېخو دويم ي  

 100 كم هڅ هر كال ېپه امريكا ك. وړ چلند وكهګنڅ ستونزو سره چلوې له پړۍ د نې چوېږ تر اوسه نه پوهږمو
 وخت به مو د ېڅ بله الر لرالى، هې د مقابلېاندړ په وېرې مو د وېرې كاروي، كه چۍولګ د خوب يګړمليونه و

  . نه كاروالىۍولګخوب 

 و،ړ ته اجازه وركانځ ومنو او رهې وېكله چ. رهې لويه ستونزه ده، نه وږ پرضد مقاومت زموېرې د وې ده، چندهګرڅ
 او سرچينه وېږ وتوانې په كتنهړ په اېد هغ. وړ زده كې ترهڅ رډې كوالى شو و،ړس ك احساې يهګ په ژوره توېچ
  . به مو ژوند ته الر وموميرهې وې دغه تلپاتنو و،ړ د مقاومت الر خپله كېرېكه چ . وړ كندهګرڅ ته انځ ېي

 كار دى، خو رانګ ايستل، يو ړ اانځ منلو ته ې هم د غوسهڅ هم سمون خوري، كه ې په برخه كې چلند د غوسدا
 ورته په خپل ژوند ږ موو،ړ مقابله پيل كېاندړ په وې د غوسېرې كه چكهځ لري، ې پايلهړ هم ناوېرخصت كول ي

 سره مو په ودوېښخو د مقاومت په پر.  د شتون تضمين كووې او نورو ته يانځ و،ښ تلپاتى ژوند وربخېك
 تيښ لپاره مثبت درسونه نغړې د زده كېس په ژورو كد هر احسا. يېږندګرڅ يوه بله سرچينه راواكځ د ېاندړو



 او هيلو ته تنوښ غوولوټ خپلو ږ موېرېكه چ.  هم زيات درسونه شتهې د احساس په برخه كېد غوس. دي
 كوالى شو و،ړ مقاومت وكېاندړ په وې د غوسې چاىځ پرې د ددو،ې وخت به هم نه په غوسه كېڅ هداى،ېرس
  . وموموېتنښ غوې او خپلوڅېړ ې منو، ويې ويېچ

 د هغوى ې چتوښ وپوانهځ زده كوالى شو، كه له هڅ رډې هم خهڅ له هغوى ي،ېږ نور خلك په غوسه كې چكله
 ې او د حل يوه رغوونكوړ بدله كۍ منفي انرژي په مثبته انرژې د غوسې دي، كوالى شو چهڅ ې او هيلېتنښغو

 .الر ومومو

 
 خواشيني

لكه دغه باورونه. ووټ شا ته پوالېپلو باورونو د د اكثره وخت خپله خواشيني د خږمو :  

  . دهتهښ ارزېد نورو په پرتله مو د درد كچه ب

 . خواشينى واوسمېزه حق نه لرم چ

  . هم درك نه شم كوالىې وخت يېڅ هېزما خپل غم دومره لوى دى، چ

  . احساس ولرمهښ شي سبا دىېك

يړانه ك به وخت راړ ژم،ړ خپله خواشيني حس كمړكه وغوا .  

 ې كانځ په ې ته اجازه وركوو، چانځ په منلو سره ېرې د وږمو.  كويې ويلې كږ خواشيني په مو،ې خبرېولټ دا
 رابهر نه شو، خو نه ې به هم تركلهېڅ هې شو چوبډ ې كډنډ په ېرې نه دومره د وې هسو،ېږرې وږژور شو، خو مو

 اوړ پې په دي،ېږرې ژر ترډې شي، احساس هګ توهړشپ په بېهغه خواشيني چ.  ساتيټ غم پې كږاحساسول په مو
  . دهژندنهې د خپلو خواشينيو پتياړ اېتينښ مو رېك

 خپل و،ړ احساس كرهې وېرې كه چوړ فكر وكاييښ.  دهوالتياې د خالصون الر احساسولو ته لخهڅ روې دغو وله
 يو ې لپاره راتلل، ما ته يېد سال مشور كسان ېينځد لسو كلونو لپاره ما ته . رووې تې كۍ عمر به په خواشينولټ

 خلك يو احساس مني او د شتون اجازه وركوي، ېكله چ.  تصور نه كاوهېڅ هې ما يې چ،ړ كندګرڅواقعيت 
  . والي احساس كويهښ وروسته د ېدا خلك به تر د.  نيسياىځ ې احساس يمهالىډ يو لنېيواز

 د ې كس نه دى ليدلى، چېما داس.  موندلي ديې يونهانځ پاك شوي او خهڅ احساس هړ له ناوې وايي چهغوى
 پوري وو، هړ په زرډېهغه كسان ما ته . ىړ والي حساس نه وي كهښ د ې احساس په منلو سره يدمهاليږخپل او

  . كولهوونهښ الرې ما ته به راتلل او ما به يېچ

 
  احساسږ زموېاندړ مور و پالر په ود

 له هګد ارواپوه د يوه سالكار په تو.  لروې يېاندړخپل مور و پالر په و د ې ستونزمن احساس هغه دى، چږزمو
دوى نه شول .  احساس درلودلې بې به يېاندړ د خپل مور و پالر په وې كسانو سره مخ شوى يم، چونوګسل

  . يوسيهځ له منې مني، يا يې او يژنيې احساس وپولډكوالى دغه 

 د ږمو.  زغمل ديې ستونزړې وېپل احساس سره د چلند كمزوري د يو له خېاندړ په اند د مور و پالر په وزما
 . ولروې يولډ بايد يو ې كوو، چومانګ مثبت او منفي احساس لرو او ېاندړهغوى په و

د هغوى په . ئېږرې وخهڅ كوئ ورومانګ ې احساس لرئ، طبيعي خبره ده چې د غوسېاندړ د مور و پالر په وكه
 احساس هم كوئ، مينه ورسره لرئ، يوه ېژندنې د حق پېاندړبله پلوه د هغوى په و له ئ،ېږورځ كارونو به ينوځ

 ېاندړ په وې يې تاسيړ نه غوالرونه او پې ميندېاندازه مثبت احساس هم لرئ، خو ستونزمنه خبره دا ده چ
 خهڅ ۍ او نهيلې كرك،ې له غوسې الرو چارو په خپلولو سره تاسينوځ كوي د هڅهغوى ه. منفي احساس ولرئ



 مو كومه ستونزه ېاندړ د منفي احساس په وې كوئ چومانګ دى، كه ونګ يو غبرېاندړدا د عمل په و. وساتي
  . پراخويې ال يېشته، دغه باور ستاسو منفي احساس نه شي دروالى، بلك

 نه ړ وې كوو دا احساس مو معيوب دى او د مينومانګ. ويځرګ راې له خپل احساس سره له مينږ ستونزه موهمدا
 كوالى شئ له هغه هګنڅ ېخو، تاس.  له هغه سره مينه دهولډ دوې له منفي احساس سره د مخ كېحال دا چ. كاريښ
 دروالى شو ې هغه وخت يي،ېږ زې كذهن احساسونه په ولډ نه دى؟ دا رانګ ې درباندې چئ،ړ سره مينه وكهڅ
 ې، په همد” دىړ وېمنفي احساس د مين“: وړ باور بدل كېپه د”  نه دىړ وېمنفي احساس د مين“ دا باور ېچ

وړ شو او ورسره مينه وكړ الېاندړ وهګتو . 

 
  ستر لوستيو

 ږاحساسونه مو.  كولو هيله لروې هم د خوشې خالصون موندالى شو، نه يېنه تر.  بقا لپاره كوم احساس نه شتهد
 پر هغه الر ږ موهګ په توودښد الراحساس د ژوند . ييښ نور لوست هم رارهې سربې پردي،ښته د ژوند مانا رابخ

د .  احساس كووېرې له كبله خپه يو، يا د وېز ستونې د كومېكله چ. وړ وكې په كهړ غوره زده كږ موېبيايي، چ
 په ږ موې يوه موضوع مطرح وي، چې حاالتو كې په داسو،ړ كې بايد زده يې يو ستر لوست شته، چګنڅ تر ېد
نور احساسونه هم .  ومنوې په مينه يې، خو ايله اوس مو وخت موندلى چ دهېولځ هغه شا ته غورې وخت كرېت

  . لروې يوالتياې لړې د زده كې پر لوري بيايي، چيزونوڅ د هغو ږ موهڼ به په يوېهر يو ي.  ديېهمداس

 ږوهر وخت م.  ويپوڅ په ې كږ وسيله ده او تل په موزناكهې اغړې د زده كيزونوڅ د زياتو هړ د ژوند په ااحساس
 انځ ولډ پرانيزو او په عاشقانه ۍكړ د خپل وجود كدو،ېږ مقاومت پرې راكوي، چې وخت په واك كرډېته 

 .ومنو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

و؟ړ مينه وكهګنڅله خپل بدن او جنسي غريزو سره   
  
 

 ولډب كلتور په يو د غر. ويځرګ راې له خپل بدن او جنسي غريزو سره له مينې تاسې دليلونه شته، چونوګ زرپه
 ولټ او دا دوښېږ كېاندړ وامګ يو وړخو ايا اوس غوا.  دىړ پر كركه والخهڅ له بدن او جنسي غريزو ولډنه يو 

 هم له خپلو ږ موې چكهځ خپل كار پيلوو، و يوه ژوره ساه اخلو اىړلوم.  مثبت دىوابځ و؟ړمعيارونه بدل ك
 .!جنسي غريزو سره مينه نه لرو

 دليلونه لېالبې بهړ اې له خپلو جنسي غريزو سره مينه نه لري او په دې ونيسئ، چې په پام كلهډ يوه ې تاسكه
 : لريوابونهځ ولډ -ولډ هړ اې كوي، نو دوى به په دېاندړو

 . چاغ يمرډېزه  _

 . يمرګنډ رډېزه  _

كاريښ ګې بدرنې مې پوندوښد پ _ . 

 . ديړ غورډې ې متهېښو _

 . وىړ وهځ خپل جنين له منېيو وخت م _

 . دهې شوخهڅجنسي استفاده را _

 ! بچيهګبدرن...  راته وايي دېمور م _

 هېښنو يوه پ.  منطقي دياىځدا دليلونه هم پر خپل . وړ سره مينه وكانځ له ديېږ نه پرږ موې دي چونهډ هغه خندا
)  غوسهره،ېكركه، و(.  په باب خپل احساس درلودوېښتاسو د پ).  دىىړ كرىېيو چا پر تاسو ت: (ې شوتهځرامن

زما جنسي طبيعت زما لپاره د كركجنو : [ ديړې كې پايله اخيستنېينځ ې او ژوند په باب مو په ذهن كانځد 
 رهډې په ې دي، چندهېږ فكرونه د ذهن زولډ دا ېخو پام مو وي چ]. مړ كې يټ پېغوره دا ده چ. يځرګ المل وېښپ

 سره بدلون ۍ خپلو دغو فكرونو ته په اساندليې توانېي چ كسان ليدلېما داس.  هم شيدىې سره بدلۍاسان
يړورك . 

 له كبله زيات ېښې پې د ژوند د يووكڅ كوم ورمګ ې يم، كله چې په هيجان او ولولو كرډې هغه وخت زه
 د اجباري كار له كبله له كوم منفي احساس سره ې كلهډ يځ شوى، يا په كومه پوې پررىې يا جنسي تدلى،ېورځ

 خالصون خهڅ تجربو و له دغې چي،ړ كوي وخت او بخت ته بدلون وركهڅدوى ه.  شوى دىوانېرګالس و 
يړ ژوند وكېومومي او په اوس مهال ك . 

 
ه؟ړ زده كهګنڅ مينه ې سره مانځ له  

 له جنسي غريزو سره مينه راته اسانه ېحال دا چ.  الر وهچنهېكړ سره مينه، زما لپاره يوه ستونزمنه او كانځ له
 ېوونښ او الرې خبرېورګټ هړ د جنسي مسايلو په اې هغه دې نه و، چوكڅ ې داسې كۍ په كورنږزمو. هدېكارښ

 ېخو ما به د جنسي غريز.  درناوهې بار ال پسما او ناسمو خبرتياوو سره زوونوښ دوى به په منفي الري،ړراته وك
د .  واخلوېنځ هګټ ېيد وده ومومي، چ دا غريزه باې چرلګې انې مېداس.  پراخاوهېپه نسبت خپل ليدلورى ال پس

 . توپير لرينهګړانځ بيا دا ې مهړ وساتله، خو د بدن په اې دوره كولهټ د زلميتوب په ېليد دا زاويه م

 هځ پنې د بدن وزن د نورو ماشومانو په پرتله په سلو كې مې په پاى كۍد يوكلن.  چاغ ومرډې ې ماشومتوب كپه
 زما د كرارولو لپاره زما كورنيو ېدوران ته په كتو سره دا حقيقت مومم، چ رېخپل ماشومتوب او ت. زيات و



 ې كوم په همدومانګ. لړ ژې له مخلونو شي ما به د نورو المدىې كې راكول، حال دا چهړ خواېمشرانو يواز
 وړ د خو،ې لرېهر احساس چ: لړ راكوزارونهګ درانه رډې ې وروسته يې شيان وليدل چې داسې مېماشومتوب ك

له .  خوروهړ لپاره خوالوړ وهځ له منږې د لوې په عادي شرايطو كږمو. ې بدلوالى او سموالى شېپه كارولو سره ي
 كوم ږ زمورهې سربږې پر لولړ خووړ د خوې چوګڼ دا وږكه مو.  چلند كووولډ لې ب-لېخپل بل احساس سره هم په ب

 د خپلو نورو دروني ې دا چىړلوم. وېږ كوانېرګس و  عادتونو سره الوړبل احساس هم كراروالى شي، له دوو ناو
 يوه نامعقوله الر ه لپارې د خپلو نورو احساسونو د مقابلېبله دا چ.  خوروهړ لپاره هم خواوابولوځ د تنوښغو

 . هغه چاغوالى دىې عادتونه يوه پايله لري، چهړدا دوا. اكوټ

 ې زيات وزن درلود، ما ورسره په زياتو برخو كېمپالر .  وويړ زما شرايط نور هم خراب ك،ې وراثت ستونزد
 . هم سره ورته ووې ورور او مور مې يانيړ غرګنډ نيمه ۍورته والى درلود، زما د كورن

 خو ورختالى نه ې يړ والې الندې ونې تر يوې چيړ زور غواومرهڅدا .  بد راتللرډې ې مخهڅ خپل چاغوالي له
زه اوس هم د هغه مهال په .  او په لوبو بوخت ويژيې سره ورخۍسان په اې چې نور همزولي وينې هلته د،ېش

مېږورځيادولو سره  . 

 ې كۍپه نهه كلن.  اترو اخته وم- په خبروهړ اې په دې په ذهن كې كلونه مرډې كركه درلوده؛ خهڅ له خپل بدن ما
غه راته د غذايي رژيم او  هده،ې اوسې ايالت كې ته په نژدږ موې سره وليدل، چرټاكډ متخصص وندړ له يوه اېم

ړ راكم كې وزن يرډې زما د بدن ې چه،ړ وكوونهښ الرېد كارون) وليوګ (ونوېټابلټ ينوځد  . 

 ږ رالې خوب ي،ړ كتهځ رامنتځښ زيات خوې په ما كوليوګ هغو كهځ ،ې هم واخيستې نومرې زياتې كال مهغه
� درس وايهې او هر وخت به مړك  په مرسته د خپل اندام تناسب هم سم كيوونښ د خپل ورزش د ې، وروسته م

 . هم بريالى نه ومې خو په يوه كته، برخه اخيسې مينه په ورزشي لوبو كرهډې په ې به مې په دوران كيځوونښد . ړك

 ،ې وې پاتې هغسې ذهني ستونزې مهړ د بدن په اكهځ و، ې كۍ بيا هم بدن په مبارزه او سيالې سره م- سرهې دله
 ۍ كلنوويشتڅ تر چېكړدغه ك.  ورىګ هم يو دروني احساس ملېاندام متناسب و، خو بيا م ې هم نور مهڅكه 

)  دهړې يادونه كې كپركيڅ يړ لومپه ېما ي (ړ كوتوګ خپل برى تر ې مې و، كله چرىګ راسره مل او ملېپور

خو تر . م ولري هخونهړ كمزوري او قوي اومرهڅ كه هرم،ړ دى، مينه وكې چهګنڅ له خپل بدن سره ې چدمېوتوان
 رهډې وروسته به مينه ې چكهځ ولرم، ېنځ كركه هم هږ لې ته دا وخت وركوالى، چانځ بايد ې مېاندړ وې مينېد

دهې كېراته اسانه او شون . 

 انځ له ېزه م“:  له خپل ذهن سره ووايملهځ وڅ - وڅ او مړ كې بندګې سترې خپلمړغوا. وړ وكتېښ يو ازمئځرا
كه . يېښېږ پهڅ ې مې په ذهن او بدن كورمګ وې چم،ېږ تم كې ويلو وروسته لس ثانيلځ، تر هر ”سره مينه لرم

  . پايله وارزووې يهګډ شو په اىړ وكاييښ ئ،ړ هم دا كار ترسره كېتاس

 ېوروسته م.  حالت احساسومونكىښ هيله بخولډ يو ې كهګېډ دا جمله وايم، په خپله ې لپاره چلځ يړ لومد
 په ذهن ې مځېهغه ور. ژنمې پې دغه حالت ومومم او ويې هوسا نيسم، چهښ انځ ي،ېږ كلږكاښې سره كږستونى ل

احساسوم ۍ او نهيلۍ خواشين،ېكښ چاغ ماشوم وم، د هغه مهال اوې چيېږ كۍ ژوندېك ... 

يېږ واكمنزهړ لې بدن مولټ، نو پر ” سره مينه لرمانځزه له “:  بيا وايمې چلځ بل . 

 ان كوالى ې احساسوم چېداس.  د يوه ژور رضايت احساس كوملځ، دا ”ره مينه لرم سانځله “:  بيا تكراروملځ يو
 يړ زما د بدن غې برخېولټ دا كهځ بد راتلل، خهڅ زما ورې چم،ړ سره هم مينه وكې برخېشم د خپل بدن له هغ

ل مال دى لري او زما خپهړ اې ما پورپه ې چې په دم،ړ مينه وكې له كومهړ زه بايد اوس ورسره د زېدي، چ . 

اوس مهال .  يمښ او خوواكمنځ خواشينى، ې كوم چومانګ ې داسي،ځ راپوڅ نور احساسونه په ېينځ ې ماوس
 ې چرمګې انېداس.  وو، خو اوس نه شتهې يو وخت راسره نژدې هيله كوم، چۍكمرغېهغو دوو كسانو ته هم د ن



 سره مينه لرم، نو دغه حالت انځكوم له  كله فكر ې ژوندى او هوسا يم، خو زه چرډېاوس د پخوا په پرتله 
؟ې دا ولي،ېښېږراپ  

 ې مو په هغو شيانو پوراوړ پىړ هم ما ته ورته ياست، د تجربو لومې كه تاسي؟ېښېږ ته كوم احساس درپتاسو
 سره مينه، له خپل هر انځ له ې كبله زه هم هر وخت دا جمله تكراروم چې مينه ورسره لرئ، له همدې نيسي، چهړا

 له كهځ وي او كه نه وي، دا يو غوره اتوماتيك كار دى، رانګ ېكه دا احساس درباند. س سره مينه دهاحسا
 . له مثبت احساس سره مينه دهې احساسونو سره مينه، د مينړ وېكرك

 كارونه پالنوو، لكه د ې همدغسې زيات وخت په خپل ذهن كږمو.  خپلسرو كارونو مركز دىينوځ بدن د ږزمو
 سره مينه انځ خپلوو، غالباً له ې چارې دا الرېكله چ...  نورې كول او داسكرټ د نوكانو ژوول، ل،كوڅ وېټرګس

 . ژغوريخهڅ ريالې له كركجن چاپږو سره مينه مانځ له ېحال دا چ. يځ ذهن ته مو راېوروستى كار دى، چ

 انځنه نيسو، نو دا په خپله له  وې كه په پام كيړ غړ وې د بدن د كركږ زموې بايد ووايو چې وروستي تحليل كپه
 زيات رډې دو،ږ امګ ې سيمه كېكلښ او زناكهې په اغې د مينې كله چورو،ګ به وږمو.  دىاوړ پىړ لومېسره د مين

 خو مينه د دغو ي،ېښېږ هم نه پښواګ ولډ ېڅ هبه ته ې مينږ زموې چې حال كېپه داس. وړبدلونونه به احساس ك
 . دىټ بدلونونو بنسولوټ

 
ې غريزجنسي  

 د ې كوځ ورېپه د. مړ كې له تاسو سره شريكې د خپلو جنسي غريزو په باب خپل نظرونه او تجربې چمړغوا
 هړ اې په دمړ ورك شو، خو زه غواې دى په كې نژدې چي،ېږ شوي او كې ليكنېجنسي غريزو په باب دومره زيات

دمښېږ كېاندړ نور بحثونه هم ستاسو په وېينځ . 

 ېواكګ ې چو،ېږ غلط پوهول شوي يو، يا پوهول كږ موې مو يوه ستونزه دا ده چېرخه ك جنسي غريزو په بد
 له خپلو ې نه يوازږمو. وړ كې يې او محدودوېږرې ووې بايد ترهګ توې دي، نو په دې او بدهړ ناوېجنسي غريز

  سرچينه اخلي؟يهاځ باور له كومه اخو د. ووګينټ يكيړ له خپل ژوند سره هم ناسالم اېجنسي غريزو سره، بلك

 باسي له ړ اږ همدغه معلومات موې راكوي، چې ته ناسالم معلومات او خبرتياوږ نيت موهښ په ولنهټ او ۍكورن
د .  درك كويې مشران يي،ېږ جنسي غريزه اوچتې كوانځ په كوم ېنو كله چ.  پردي شوخهڅخپلو جنسي غريزو 

 ې ستونزېوندړ مسايل او اال د مهۍوانځغوى د  دغو مشرانو ته د هدلې او پاردلې احساس اوچتولډ ېد
 كبله خپلو ېله د.  ديړې دوى پخوا كې چي،ړ ونه كېروتنې هغه تې ماشومان يې چيړ غواۍكورن. تداعي كوي

 ړې زده كېينځ په مرسته ندونوګرڅماشومانو ته د جنسي غريزو په باب د حركاتو، اشارو او يا هم د نورو 
 .وركوي

 دي، ې چهګنڅ كوي، لكه ۍ پردخهڅ له هغوى ې جنسي غريزې هم لري، چېتياوګړيم نېينځ ړې زده كدغه
يېږ كژندلې نه ورپېهغس . 

 وپوهول شي، جنسي احساس هم هګ بايد په سمه توې لري، چهړ اې پوروانانوځ په ژندنه،ې پولډ د ړې زده كې دد
 خو له بله پلوه بايد دا هم ي،ېږ كلګڼه  سرچينۍدغه راز د ژوند طبيعي برخه او د انرژ.  ديړ وېژندنې او د پهښ

 د استمناء زيانونه هم ورته بيان ېبايد چ. يړ وكد سره چلنۍيارښ په هوې يېاندړ په كار ده په وې چو،ړورزده ك
 كومه ې كراروالى شو، هغه شرعي او طبيعي الر يې دغه غريزهګنڅ ږ موې شي، چوولښ هم وروېشي او دا د

 ده؟

 وايو جنسي احساس عيبونه او ېدا چ. يځ ورې تې كولډ په ېندونګرڅ غريزو د  مهال مشران د دغورډې
 جنسي ې احساسوو چې له كومهړ د زږ موهګ توېپه د. ويېږ زډ يو خنې كږ لري، همدغه نظريه په موېتياوګړنيم



 . ديووليښ نورو راې دى، چلىښ پوې دي، خو دغه احساس مو هم د باور او هغه شرم په پرده كښې ېغريز
وځ ورې تې كولډ په ندولوګرڅ هم د غريزو د ږ موې چيځرګ المل ې د دروتنهېهمدغه ت . 

 په وېښ پوړ ناوروې د جنسي غريزو په باب مو د تې كوي، هغه تصاميم دي، چچليې شرايط پې چكيټ هغه
 نورو همزولو وڅما د . مړ كيرګ ې ليدل، مور مورونهځ انهړ ناوېينځ ې يو وخت ميېږزما ياد.  نيولي ديېاندړو

 او توند ې د مور د غوسې مور راغله، خو زما دا هم ياد دي چې ماپهڅ ناې ليدل، چورونهځ دغه انرتياګپه مل
 دمېهغه وخت وپوه. هڼ لكه د ونو پادمې رپې بدن لوند خيشت شو او داسولټ د شرم په خولو ې له كبله مونګغبر

 له چا سره پر ې بيا په ژوند كې المل شوه چې د دهېښ پهمدا. يړ نه دي تاييد كې زما جنسي غريزې مور مېچ
 ې چلړ معلومات رانه كهړ ناوې داسې ما ته يې د مور مننه كوم، چې هم زه مهڅكه .  ونه وايمهڅجنسي مسايلو 

 هڅ ناهڅ هړ اې بايد په دې يوه تنده احساسوله، چې خو ما بيا هم په خپل بدن كي،ړ وركه كخهڅسمه الر را
رممعلومات ول . 

 صحنو شاهدان نوونكوږ بوهړدوى د نورو ز.  لريې تجربې ال ترخې تر دې كسان د جنسي غريزو په برخه كېينځ
 . نه كولې هم داسې به يكلهېڅ او سم واى، هاىځ پرې كه عقل يې چي،ړ كارونه كې هم داسېهم دي، يا ي

.  واوسوارونكيڅ پايلو ينوځ د ې چوږې توانې او حقايق نه شو بدلوالى، خو هر وخت په دېښې هم پكلهېڅ هږمو

  . لريهړ اې پورږ په ژوند او موې پايلو چېد داس

 ژوند رې او له خپل توړ كهټيټ د منفي پايلو كچه راې كوالى شو چو،ړ د خپلو تجربو بهير ته يوه كتنه وكږ موكه
 . پند واخلوهګ په سمه توخهڅ

 وروګټ د ې برخه كې هغه په دې چندوي،ګرڅقت هم  منفي پيامونه، يو حقيولټ د جنسي غريزو په باب خو
 ې دتهښ كومه ساتندويه پرې برخمن نه يو چخهڅ اسانتيا ې له دې تراوسه پورږمو. خبرتياوو نشتوالى دى

 په ئځ او د منلو دي، رارهجنسي احساسونه مو غو“: ې وايي چې پر مهال راحاضره شي او ودتياړ د ايېږوتوان
 د رضايت خهړ ستاسو لپاره له هره اې چئ،ړ كندګرڅ ې يهڼ بې ومنئ، په داسې او يئړ احساس كې يهګژوره تو

 ې ساتندويانځ په خپله د ې وخت كې بايد په دې دوران دى، چې كبله مشرتوب يو داسېله همد. ”يځرګ وړو
 په ېچ و،ړ كولټ راهګنڅدغه راز مهربان خلك .  وروزوهګنڅ ې جنسي غريزې خپلې چوړ شو او دا زده كېتښپر
يړ راكهړ زده كړ ته وږ موې برخه كېد .  

 ې له خپلو جنسي غريزو سره مينه نه لرو، خو بيا هم د زياتو دليلونو له مخږ هم موهڅكه :  ويالى شوې دا چهډلن
له خپلو . وړ ومنو او مينه ورسره وكې له كومهړ د زې جنسي غريزېولټ ېخپل. وړ سره مينه وكانځكوالى شو له 

 جنسي ې چكهځ و؟ړ مينه وكهګنڅ له خپل ژوند سره ې چوړ كوالى شو زده كټ په مېسره د مينجنسي غريزو 
 . ديټې پې انسانانو په وجود كولوټ د ې دي، چېندويګرڅ تياړ اې ژورې خو هم د ژوند د يوېغريز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ئړخپل ذهن پاك او ازاد ك ! 
  
 

 المل ېهمدغه خبره د د. يېږ مينه نه موندل كړ وتياړ د اې كړۍ په نږ زموې كبله دي چې له دې ستونزېرډې ږزمو
 ې له مبارزولډ ړ يا هم په بشپو،ړ كې او مبارزه الس پورۍ د ترالسه كولو لپاره په سيالډې ونې د خپلې چيځرګ
 ې له دږ مويي،ښ د ذهني ليد پلوي ږ زموخهڅ ړۍ نېرې بهيرونه له چاپېينځ ې سره د مينانځله .  الس واخلوخهڅ
 . وي او دا تجربه په خپله كوالى شوې د ژوند واك مو په الس كې وينو چې داسړۍ نخهڅ خړا

 كارونو لپاره روډېذهن د .  ووينوهڼ د ذهني كار يوه بې چئځ راىړ دا طريقه وارزوئ، لومې چئړ غواېرې چكه
 په ږ دا مهارتونه زمو اكثره وختې هم د تجربو او پايله اخيستنو ترالسه كول دي، چې يو كار يې شوى، چړجو
 به خپله ېپه راتلونكي ك“:  پايله اخليورهګټ ذهن يوه ږ زموي،ځ په سره منقل سووتهګيو وخت مو . يېږ تمامهګټ

تاسو . يځ ته ننواوړ او يوه ستونزمن پديږ ېاندړ وامګ يو ې ذهن تر درهې سربې پر د”دمږ پر تاوده منقل نه وتهګ
: دلىې ته رسې پايلې وروسته مو ذهن دې تجربې تر د،ړې دركهېړپڅمه  پالر كوېته د ماشومتوب په وخت ك

 ذهن كوالى شي يوه تجربه ترسرالسه ”ئړ پر وخت احتياط وكدوې كسانو سره د مخامخواكمنوځ له ېبايد چ“
  پهي،ړ يو اندود او باور استوار كې په ذهن كټ، دغه راز د هغو پر بنس)ان يوه جمله، يو نظر او يو حالت (يړك
 شوي، ېښ پې مخكې تر دې چهڅهغه .  هم ترالسه كويې تجربې ورته نورتهې دې د همدغه ذهنيت له وجهګ توېد

 ارګژوند يا روز( ووايو ې چاىځ پرېد د)  دىېژوند همداس: (هغه هم تجربه كوو او پايله اخيستنه كوو او وايو
 .( وېداس

 ايهځ له هماغه و،ېږ پاتېنيسو او په خپله مورچه ك پر وخت يوه مورچه دوې ستونزو سره د مخامخينوځ له ږمو
 په هماغه كچه مو ازادي او خپلواكي و،ېږشتې مې نيسو او په كې مورچې چومرهڅخو بايد ووايو . عمل كوو

يېږراكم . 

 ليړ په هماغه كچه سخت او توند ذهنيتونه هم ورسره تې دي، چهړ او ناوې دردوونكېښې پې د ژوند زياتږزمو
 ې له كبله داسې يې تاسېچ)  يوه دهخهڅ تجربو ونوګدا له زر (ئړ به يوه بله ترخه تجربه هم مطالعه كخو اوس. دي

 ې تجربې مينه نه شته، له همدې كمكهځ په خاورينه ېواكګ ېدا سوچ چ.  نه ياستړ وې د مينېاحساسوئ چ
 . سرچينه اخليخهڅ

 وړ انسان د خوىږ احساسوي، دغه راز وهښ  وي، د هوا كموالى تر نوروې په حال كدوېوبډ د ې چوكڅ هغه
 يو او د يږ ته وې مينولټ ږ له پاسه موهڅ. يړ نه وي تجربه كدلېوبډ او دلې كيږ به وږ موېحال دا چ. كموالى

 او بخيل موجود ښ سراولوټ تر ېاندړ په وې بشر د مينې چكاريښ ېداس.  خلك هم نه يوړنورو لپاره د پام و
 . محروم واوسوخهڅ ې رالوى شو، خو بيا هم له مينې اقتصادي امكاناتو كوښ روډې شي په دىېك. دى

 خلكو ولوټ دلته پر ېوروسته مو ذهن دا پايله اخلي، چ.  كموالى احساسووې د مينې په زياتو موقعيتونو كږمو
 ېلپاره چ ېد د.  چلند كووې وروسته د خپل ذهنيت له مخې تر دهګ توې په دي،ېږ كشلېپه يوه اندازه مينه نه و

 : كووېاندړ وه دليلونې نو الندو،ړ كړخپله پايله اخيستنه نوره هم د منلو و

 . نه يمړ وې هم د مينتياښ زه به په راييښ _

 . نه ويړ وې د مينې دا كار كوي، بايد چې چوكڅهر _

 . به واييتياښ راييښ نه يم، ړ وې زه د مينېكه نور خلك زما په باب دا وايي چ _



 خواشينى ذهن دومره دردونه او كهځ.  خپلويې راغلى ذهن يې تر فشار الندې دي، چېهغه مورچ دليلونه دا
. ويړ والي لپاره دليلونه جوهښ د ې د وضعكهځ زيات مهال واقعيتونه نه شي منالى، نو ې لري، چاوونهړك

 تشه ده، خهڅ حقيقت  او لهېرايستونكې دا مورچه تېحال دا چ.  دىګ ته شاتې امن مورچېدليلونه په ظاهره يو
 ېاندړ دليلونه وړ دغه وېاندړ په وږ تورن كس هم زموې لپاره زيات مهال خپل دليلونه وايو چې د دږخو مو

 نو وروسته د خپل ذهن له يوه مهم دليل سره مخ ئ،ځ بهير ته ورننوې سره د مينانځ له ې تاسېكول، كله چ
 له يړ نيسئ او كه هغوى هم غوايكيړ له بل چا سره اې چېس لكه تا”لرئ سره مينه ونه انځبايد له  “ې چئ،ېږك
 كله پرديتوب سره - له خطر او كلههړ زده كې سره د مينانځله . وئېښ پډ ورته خنې تاسي،ړ سره مينه وكانځ

 د ې يا هم وايو چو،ړ سره مينه وكانځ نه شو كوالى له ې دليلونو له مخينوځ د ې فكر كوو چږ موكهځ ده، ېرګمل
 . كس په باب دا دليل نه شم منالىپالني

د .  امن پر لوري د تلو يو چانس لرئتينيښ د رې امنيت د ردولو او د مينټ تل د پې په بهير كې سره مينانځ له
 هغه، له ې چئړ ته پناه واىځ ې او يوه داسدئېږ مومئ، وروسته دا دليلونه پروالېخپلو وروستيو دليلونو د

 . سره ستاسو مينه دهانځ

 كهځ نه دي، ړدا دليلونه د قناعت و.  كويهې سره ستاسو مينه توجانځ له ې چئړ دليلونه مه راوې مو وي داسپام
 كوم دوستان ومانګ ي،ځ بد راې مخهڅ انځ هم له هڅكه : هګد ساري په تو( دليل، د دليلونو پرضد كاروئ ېتاس
 .( واوسمړ وې راسره مينه لري، نو زه بايد د مينېم

. ئړ سره مينه وكانځ ياست، له ې چهګنڅ شئ او دليلونه شا ته وتمبوئ او لكه ړ الې مخكې دا ده چ الرزناكهېاغ
 له ي،ځ مو بد راخهڅ انځ له ې چئړ مينه وككهځ سره انځ له وئ،ځ هر علت له پامه وغورئ،ړ سره مينه وكانځله 
 . نه لرئواكځ توان او ې سره د مينانځ له ې چئ،ړ مينه وككهځ سره انځ

پر دغو دليلونو .  احمقانه دليلونه درلودلرډې لپاره ې د كركخهڅ انځ تاسو له ې چكهځ مينان شئ، انونوځ پر
 ې يږ موې په تمه دى، چږ امنيت تل زموتينىښ رې د مينېحال دا چ.  ديلړتكيه كول، يوه خيالي امنيت ته پناه و

 ونهډ خنومرهڅ مو ذهن هرېاندړواقعيت په و هكه د دغ.  هركلى كوو او مينه ورسره پيدا كووې كتوبېپه يواز
 حقيقت درك ې د مينې او هر مهال كاىځ په هرو شرايطو، هر وخت، هر ې تاسې چكهځ پروا نه لري، وي،ېږز

ورئګ ې او ويئړ په پرانيستلو سره دا مينه تجربه كۍكړ د خپل وجود د كېاندړ په وې د مينېكوالى شئ، تاس  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



و؟ړ مينه وكهګنڅند سره له خپل ژو  
  
 

 سره مخ شوى ې صحنې له دلهځ وڅ ې كاىځزه په خپل كار.  نه دهرڅې په ېبې د شې سره د مينانځ هم، له بهې شېڅه
 مينه اييښ كتاب لوستونكي ياست، ې د دې چېتاس.  دهې موندلخهڅيم او ما د خپل ژوند له پاروونكو الملونو 

 ينوځ او د درملنو د وډ غونينوځ د يځ راې الندې چهڅهغه .  ولولئې صحنېينځ بوې د هغو شېبه لرئ، چ
 نومونه بدل ې دي، دلته يې ثبت شوې خبرې يې فيتو كې په دېهغه كسان چ. مهالونو د ثبت شويو فيتو پايله ده

 . واخلوهګټ ې يخهڅ له برخليك او سوابقو ې ده، چړې راكې او اجازه يړې كينهې لورې يږپر مو.  شوي ديلړك

 لري، د جك په نامه هډ ونې په كېهغه كسان چ. نوموم"  سره مينهانځله  "ې زه يې فيته هغه صحنه ده، چړۍلوم
 شا ته ناست ېزه د خون.  لريونوالګډ رې شمګڼ ې دى، چړ والېاندړ شركت په وېيو انجنير دى، دى د يوه داس

 ې د دې چهړ هيله وكخهڅ دا دى جك هم زما وم،ك كار ولډ له هر كس سره په انفرادي ېيم او د خپل كار په بهير ك
مړ كندهګرڅ موخه ورته ډېغون .  

 دا دى تا ته هم و،ړ كې ليرونهډ پر الر پراته خنې سره د مينانځ له ې موخه دا ده، چږ زموخهڅ ډې غونېله د: يګ
ړې تجربه كانځ ېدا وخت دركوو چ .  

 ونټ لې په ذهن كې مې راهيسې مودېرډې له ېقيقت ك په حم،ړ سره مينه زده كانځ له ې چمړ زه غواه،ښ: جك
  . نه لرمحې ثبوت او توضېڅ هې يولډ مومم، خو په اجباري ې ويېكوم چ

 هړ او بشپندهګرڅ قوي، رهډې ې جمله دړۍ كوم لومومانګ ه،ړ وكندونهګرڅ كومه ې تا چه،ړ صبر وكبهېيوه ش: يګ
 ې تجربې او د دې جمله بيا ووايړۍ هغه لومې دى، چانديزړ و نه درلوده، زما داتياړ اې ته يحاتوېنورو توض. وه

؟ې پرته دا تجربه بيا وازمويحاتوې او توضېندونګرڅ ،ې خبرې له كومې چړېايا غوا.  په تمه واوسهېد پايل  

هو: جك ! 

  . دىږ درته غوږ زموه،ښ: يګ

مړ سره مينه تجربه كانځ له ې چمړزه واقعاً غوا: جك .  

 برو،ډ د ې چهګنڅ د جك مرسته وشي، لكه ې لپاره چې د ده،ښ)  سرهولوړ ته په مخ اوړد شركت نورو غ: (يګ
 بايد خپله ژوره مينه پر هغه متمركزه ږ موې كوم چانديزړ زه وي،ېږ زياتې اور يو،ړ سكرو ته ضربه وركدلوګېل

 هڅ جك ې چ داو،ړ ورسره وكينه دى، مې چهګنڅهغه لكه .  پرانيزوېاندړ په وې ور يهړد خپل ز. وړك
 اوچت يړ غېينځد شركت  (ئړ له هغه سره مينه وكې يوازئ،ړ كرې هولټ روحيه لري، دا هڅ لري، ېتياوګړانځ

 .( ونيوې كېږ په غېشول او هغه ي

 په ې اجباري نه ده، چي؟ېښېږ پهڅ ،ې بيانوولډ ندګرڅ په مستقيم او تنهښ خپله غوېكله چ! ورهګ: يګ
.  دههڅ سره مينه يوه فردي هانځ له ې چ،ړ تجربو تا ته دا سوچ دركينوځ په اند  زما،ړې ترسره كې يې كتوبېيواز

 ې تجربۍ اوسنې هغه د خپلې چندويګرڅ دا ايجابوي او دا ډنځ رډې دغه راز ول،ټ پوګ د ستردل،ېد جك در(
 .( ته راجلبويانځ ېزېاغ

؟ې سره مينه لرانځ له ې چ،ېايا اوس دا احساسو: يګ  

  . شومښ خورډې زه ه،ړ كندهګرڅما خوا ته راغلئ، ما ته مو خپله مينه  زې تاسېكله چ: جك

؟ې سره مينه لرانځ له كبله له ښۍ خوېايا د د: يګ   

( ډنځ دږاو ) 



راته ستونزمنه ده: جك . 

؟ړې سره مينه وكانځ له كبله له ې ستونزې د همدېايا كوالى ش: يګ  

(  ( چوپتيادهږبيا او

  . احساس كومېرې منلو له كبله د وېم، د د منلى يې زه يېدا احساسوم چ: جك

؟ې سره مينه ولرانځ په منلو سره له ېرې د همدغه احساس له كبله او د وې چې يوالېايا ل: يګ   

(  يېږندګرڅ ته ولوټ. يډنګ وګې سترې په هغه كولټ ې المل شوه چې واكمنه تلوسه د دې كهټ په كو،ډنځ دږاو
دا .  ردول ديې او د خلكو د ميندلېوبډ ې كنوېښ مهمه موضوع په اندولوټ  ترې د جك لپاره د هغه په ژوند كېچ

يېږندګرڅ راېاندړ سره د نورو په وۍموضوع په ناخبر ). 

مېږرې وې سره په مينانځزه له : جك .  

؟ړې سره مينه وكانځ له كبله، له ېرې وې د همدېايا كوالى ش: يګ   

م؟ړ وكهګنڅ دغه كار مېږنه پوه: جك  

؟ې سره مينه كوالى شانځ فكر له كبله له ېد همد: يګ  

  ده؟هڅمينه : جك

؟ې سره مينه كوالى شانځ له كبله له دوې د نه پوهې او محبت باندېايا په مين: يګ  

( ډنځ دږاو ) 

ړېته بايد دا ستونزه درته اسانه ك“:  هغه دا دىې دننه دا يو پيام ترالسه كوم چې په بدن كېزه م: جك “.  

 انځ لپاره له ې تجربې د هغې چړې ايا غوا؟ې سره مينه كوالى شانځم د ترالسه كولو په هيله له  پياېايا د د: يګ
؟ېسره مينه ولر  

( ډنځ دږاو ) 

 زما ې كتنهښتا په هره پو. دى” نه“يا ” هو “وابځ ېتنښ پوې شوتلښ پوې د هرخهڅ ستا ه،ړپام وك! جك: يګ
 له يړ ستا لوى مغز غواېدا دا مانا وركوي چ.  نه درلودهتياړ اېڅ هې ته يېنڅېړ ې حال دا چله،څېړ بيا وتنهښپو

 په ې تجربې او د دې واخلې په خپل واك كر خپل لوى فكېاوس غوره دا ده چ. تيښ وتېرې له وې سره د مينانځ
 ې نه شي پاتزناكې اغېاندړ وضعيت په وېستا فكر نور د د. ې منې او ويې پرانيزۍكړ د خپل وجود كېاندړو

داىېك .  

يړ مرسته وكې په برخه كې ستا سره د مينې ستا ذهن نه شواى كوالى، چې حقيقت كپه .  

  . نه يممنډاډ رډې پر خپل ذهن ې دا دى چم،ړ سره مينه تجربه كانځ نه شم كوالى له ې دليل چنىېيواز: جك

؟ړې سره مينه وكانځ پر خپل ذهن د نه باور له كبله له ې چېايا كوالى ش: يګ   

نه: جك ! 

؟ړې سره مينه وكانځ هم له دوې پر نه توانې سره په مينانځ له ې چېايا كوالى ش: يګ  

نه: جك ! 

؟ړې سره مينه وكانځ له كبله له والتياې ته د نه لې سره مينانځ له ې چړېايا غوا: يګ   

  . شوى يمسګنګزه ! نه: جك

؟ې سره مينه كوالى شانځ له كبله له سواليګنګ ېايا د همد: يګ  

( ډنځ دږاو ) 

 .( په يوه خوله خاندييړ سره د شركت غېله د! (هو: جك



 سره انځ له كبله له سواليګنګ ته د خپل ې چكهځ كه،څ خوند وې مينې او د دهږ وكاېانګ ساې ژوروڅيو : يګ
ېمينه لر .  

( ډنځ ) 

ي؟ېښېږ احساس درپهڅ ې په خپل بدن ك،ې سره مينه لرانځ له ې احساسوېكله چ: يګ  

  . احساس كومۍخپلواك فضا او ېد يو: جك

 . مننهه،ښ: يګ

( نيښې كاىځجك د همكارانو تر چكچكو وروسته پر خپل  ) 

 
 :نظر

 د دليلونو ې ده يې چي،ړ خپله هغه اللهاندي تجربه كې چ،ړ وخت وركې جك لپاره دا يو ستر برى و، هغه ته يد
مېږزه نه پوه“: ي او ووايي شړ د خپل ذهن ژورو ته الې چدېهغه وتوان.  كولههڅ هولوټپه ويلو سره د پ “.  

 په يوه نه ې كلونو راهيسلسوځ له پنېهغه چ. ړې ترالسه كې پايلۍنېړ بوڅ ې وروسته جك په خپل ژوند كې دتر
 سره انځ د احساس له كبله له ۍ اللهاندې د خپلې چدې وتوانې كبهې و، په يوه شلېكښ راې ستونزه كېدونكېحل

 ړ وې او د مينهښ رډې يكيړ سره هم اېرمنې له مې وروسته يې تر ده،ړه ك دا محاصره ماتيړنومو. يړمينه وك
  .شول

 بهير دى، هغه يوه معتبره دنده لري، خو ډې د غونېرمنې مې ويشت كلنوڅ ې د يوي،ځ راې الندې بله فيته چدا
  . وژغوريانځ خهڅ شر ې له دې چيړ او دا غوايېږورځ له كبله ېرې وې ژورې د يوېپه خپل وجود ك

؟ړې راشريكه كړېكومه ستونزه غوا: يګ  

 ايستلو له كبله رې د خلكو د تې عمر مولټ م،ړ سره مينه وكانځ له كبله له ارتياګ د وزې چمړزه غوا: لودياګ
 . يمهړې او خلكو تاييد كېستاينه ليدل

 او فشارونه وزارونهګ زيات ې وتلو له كبله يرې كالو د اغوستلو او نه توښ د ې چې يخهڅنو ته له هغو كسانو : يګ
 زغملي دي؟

 او د خپل مور مړ وكې خبراىځ پرم،ړ وكيګ د نورو لپاره جذابه واوسم، سادې چېلګڼما مينه دا ! هو: لودياګ
 . شمړېمالت

  كوي؟ېزې اغې كارونه ستا پر ژوند كومولټدغه : يګ

 ېتينښ د هغوى راىځ كولو پر د غوسهم،ېږ كسانو په غوسه كينوځ پر ې كله درواغ وايم، كله چ-كله: لودياګ
 يمه، د ې شوكهډ ېرې تل له وې احساسوم چېداس. مړ له السه ورنه كې دوستي يې چمېږرې وكهځ م،ېږ كۍپلو

 احساس ې د هغوى مينه مې يم، چېدلې هم همدغه چلند لرم، حد ته هم رسېاندړ په ولوډ ينهښځ د يځخپل كار
 كومه ې چمېږرېو. مېږرېپر خپل يوه كوچني حركت هم و. وركوم هغوى له السه ې خو هممهاله فكر كوم، چ،ړېك
 م،ځ ته ورېلډ ې چۍهره اوون:  احساس همدا دىې مېاندړ په وېلډ ينهښځد .  ونه شيخهڅ خبره راايهېځب

 ې دوى د خپل وجود له حقيقتونو خبرې راته يو سخت كار دى، چاًواقع.  ديرې چاپخهڅ كوم تشويشونه راومانګ
يېږرې تهڅ ېا ك په مې چم،ړك . 

 ځ په ورځ ورونټ دغه ل،ې يې كهټ په لې الرې نامستقيمې د حل د يوې ته په خپل ژوند كې چكاريښ ېداس: يګ
ي؟ېږزيات  

 ې پرون ددې دا حالت درلود، خو پرون خپل اوج ته ورسگې مې پخوا راهيسرډې له ېزه فكر كوم چ! هو: لودياګ
ړ پيل وكاړ په ژلودياګ (ولوالىرټ نه شو كنانځ ې نور مې چدم،ېحد ته ورس ). 



 نور نو هغه حد ته ې فكر كوم چه،ړ تمه درلوده، ما مينه او دوستي ترالسه نه كې چې مخهڅ له هغه چا كهځ
 او الرو چارو سره ووېپه هر حال، زه نوره نه شم كوالى په پخوانيو ش.  نه شمۍ به بريالرولټ پر كنې چدم،ېورس

مړمينه ترالسه ك .  

 فضا ۍ كوم اوسنومانګ م،ځ فضا ته ووې ازادې يومړ وژغورم، غواانځ خهڅد دغو احساساتو له بند  بايد زه
نن بيا هم .  لرلو احساس ته دوام وركومهړ د اې كبله د امنيت، په خلكو پورېله همد.  دهېروونكېراته نااشنا او و

 احساس ولرم، هښ كوم عادي او هڅ هې چومرهڅ دلته، هرې چهګرنڅ. مړ وكهډډ فضا ته له ننوتلو ې كوم هغهڅه
  . كار دىګټې ېب

؟ې يېدلېرې لري، ايا ته واقعاً ورهې فضا ته الر پرانيستل خو وېنو! هو: يګ   

  . هو كويورولوښد سر په : لودياګ

   سرچينه اخلي؟خهڅ ېرې احساس له وولټ ېد محبوبيت د ترالسه كولو لپاره د: يګ

هو: لودياګ ! 

  ده؟ې همداس،ې ته تكيه كووالې او دېغلځله راشي، ته كه همدا اوس زلز: يګ

  . سره هو كويورولوښبيا هم د سر په : لودياګ

 په وخت دلوې د در،ې جال شخهڅ والې له دې چ،ې يې كهڅ هې مثالً زلزله روانه وي او ته په دېهغه وخت چ: يګ
؟ې حالت به لرهڅ ؟ې فكر كوهڅ په باب واكځ د زور او ې دېك   

 ،ېدېږ خوا ته پرې يورولټ او كنارنهڅ ته ې كله چ،ېدلې پايته رسې درهې وې خو دا مانا لري، چوولېښ پروالېد
 دا ېحال دا چ.  كمه شيې به درهې و،ړې كرولټ كنې كه چلندونه د،ې كوومانګ ېداس. ېږې سره مخ كېرېله و

 رهډې رهې وهګ توېحسه كوي، په د ې او بسدهې تا بې مازې بلكوي،ټيټ كچه نه راېرې د ورولټحقيقت نه لري، كن
ې يې حسه شوې بې چكهځ ،ېنه احساسو .  

 له ې د بهر كول، اوج ته رسول او د هغې د هغخهڅ رولټ الر له كنۍنې يوازې سره د مجادلېرې له وې حقيقت كپه
 ده، ښېاي ې تر شا پررهې وروسته تا ودوېرې تر تاوونوړد دغو پ.  زغمل ديداېدېږ او رېزړ لې د راپيدا شوېوج
يېږ ژر پايته رسرهډې نه وي، ې زلزله هم تلپاتكهځ .  

 ې مرهې هغه وې چمېږرېخو و.  دهړې احساس كې مرهې وولهټ خپله ې ده، يانړې كرهې تې كوم زلزله مومانګ: لودياګ
شوم،  ې خواشينرهډې وم، واقعاً ې پاتېپرون يو دوه ساعته په هماغه حالت ك.  ونه نيسيې كولوګبيا په خپلو من

  . كاوهې احساس مۍ درلود، د نهيلې بد احساس مرډې

 ېرې او تا هم د ودهېزړ لمكهځ كه ه،ېږ ودروښ حالت پر خپلو پڅپه استوار او غو. هړدغه كار ته دوام ورك: يګ
وداىښ نه ايې ثابتې داسښې هم پې به دكلهېڅاحساس درلود، ه .  

غالست ورته ووايه راهښ منه، ې وي،ړې وشانهځ له رهې وې چاىځ پرې دد .  

 نه هړ الهځ له منې مرهې دغه وې دا ده، چې چرهې وه؟ګنڅ شم، كه اىړ دغه كار به وكې نه يمه، چهډاډزه : لودياګ
  .شي

 ې راوبوله او ويې ته يانځ ومنه، ې يوازېاوس ي.  ستا سره وهې پخوا راهيسرډې دغه باور له م،ېږپوه! هو: يګ
 ې يندګرڅ او ېژنې راشي، ته دغه باور وپاڼ رې په تمه واوسه، چې نه شته، يوازياتړ ته اڅېبل اقدام او ه. ژنهېپ

ړېك . 

  . درد كويېشا م: لودياګ

ې كوې يېاندړ په وېرې د وې لري، چهړ اېدغه درد احتماالً په هغه مقاومت پور: يګ .  

زه ورسره مينه لرم: لودياګ .  



 د نه لرلو او هم د ې سره د مينانځله . ړې سره مينه وكانځله  د دوو شيانو په خاطر ېته كوالى ش! ورهګ ه،ښ: يګ
  . په خاطرېرې وېهغ

هړ هم وكېندونګرڅ ې نورهڅ ته يو م،ېږنه پوه: لودياګ . 

 د هړ وكهڅه. يښېږ هم نه خوې او پر هغو احساس كار كول دې سره مينه نه لرېرې وې ته له دغ،ېږېرېته و! هو: يګ
 انځ د احساس له كبله له ېرې وېزه د خپل“:  ووايهېداس. ړې سره مينه وكانځله  د احساس په خاطر ېرې وېخپل

 .“سره مينه لرم

  . سره مينه لرمانځ د احساس له كبله له ېرې وېزه د خپل: لودياګ

.  هم تر پخوا فرق لريدلې درېاوس د.  متفاوت حالت وينمې زه په تا ك،ې دا جمله وايې كله چ،ېږېپوه: يګ

 مينه ه،ړ كې مسووليت منلى، نو احساس يېرې وې د خپلې چې اوس د،ې وې غوندۍ نجلړې وېو ته د يېمخك
  . واخلهې په خپل الس كې درولټ او خپل كنهړورسره وك

 . يمې قوي شوې احساسوم چېاوس بل احساس لرم، داس: لودياګ

ې نه لرتياړ ته اېتايناوس نو د نورو خلكو س. ې نه يړ نورو ته اېته د خپل دغه احساس له مخ! هو: يګ .  

  . ولرمتياړ دليل ويلو ته اې چېپرته له د. مېږرې ويالى شم وې لرم، دا دى چېيو غوره احساس چ: لودياګ

 ،ې احساس ولرولټ هغه ېته كوالى ش.  هغه بختور دىي،ېږ پر دليل وپوهېرې وې د خپلې چوكڅهو، هر : يګ
 دليل ې سره د مينانځ له ې دا دي چ،ې ولرې بايد په ياد يې چكيټهغه . ې ولرتياړ كوم دليل ته اې چېپرته له د

 په ې د ودېږې وپوهې ده، چندويهګرڅ ې په خپله د درهېدغه و.  غوره دي،ې يې چې همداس،ړې ته كړې غاېيو
 خلك ولهډ دوه دونكيې اوسړۍ د نكهځ.  حقيقت نه لريېڅ هدلېرې نه وې كمكهځ خاورينه ېپه د. ې يېحال ك

پيځ رهې ده، خو دوى دغه وېرګ ملې يرهې وې هغه خلك دي چلهډ بله ،ې او مني ييېږرې وې چهغوى. دي .  

 ړېفلمونو لوبغا) تجارتي (ريزوګ د سوداړېنومو.  كلنه ده30 كم هڅ ې په باب ده، چېرمنې مې بله فيته د هغدا
  . لريهړ اې پوريكوړ د نامزد په اې او د هغې مطرح كوي، د هغې هغه يېهغه مسئله چ. ده

 ې چمړنه غوا.  نه شمې يودالىېښ پرېزه يو نامزد لرم، چ.  سره مينه دهانځ مطلب له ړ وتياړفكر كوم زما د ا: اليس
 نه، مينه راسره ې چورمګ وخت بيا رډې.  خلك راسره مينه نه لريې ورسره ولرم، خو تل احساسوم چيكيړ اهښ

 . كومومانګ ېلري، خو زه داس

 شوى ماسك لښ يو پوې باندرهڅې پر ې شوم، زه ديرځ ته ېرڅې ستا ېدې اورې ستا خبرېما چ! هو اليس: يګ
 تا په ېزما تصور دا دى چ. ې دا ماسك واغوندې تصميم نيولى چې دې له كوم وخت راهيسمېږنه پوه. وينم

 وټو غ او هغېرڅې ې خپلتر ېولټ ليدلي، خو تا دا ې دې دروني غوغاورډې ي،ړ كرې تاوونهړ پرډې ېژوند ك
؟ې خبره يخهڅ او ماسك ېرڅې مصنوعي ېايا له دغ. ېولټ پېالند) عينكو (يوګستر  

مړ كې خو اوس هم كوالى شم احساس يم،ېږ كله متوجه ك-نه، البته كله: اليس .  

 ېږېايا پوه. ورمګ وونګ لپاره غبررولټ پرته انرژي او د هغه د كنېهمدا اوس كوالى شم تر هغه ماسك الند: يګ
  تصميم ونيو؟ې د ماسك كارونې دېومو شرايطو ك په كېچ

 رلګې انې مې كاوه، خو داسې ورنژدانځما به تل .  دهې كيكوړ له مور سره په اې كوم دا ستونزه مومانګ: اليس
 . فاصله اخيستلهخهڅ تل راې يكهځ ستونزه لري، نو ې په برخه كې هغه له ما سره د مينېچ

حالت درلود؟ هڅ ې په بدن كېنو هغه مهال د: يګ  

 . احساسولهزهړ زياته لې به موښ سر تر پ،ېدېدېږ رې به مښېپ: اليس

 له ې په خپل بدن كې دهګ توېخو په د. ې ومنيكيړ اې له نورو سره دې دا ده چرهې كوم ستا يوه مهمه وومانګ: يګ
 ې لري، چهړ اې وختونو پورنيوې مخكروډې په ېدغه پايله اخيستنه د. يڅېږ غويكيړ شخص سره اټهغه پ



 او ړې كهګينټ دوستي هم خيزهړ دوه اره له نورو سې ته كوالى شې درته ووايم چمړغوا.  په درد نه خوريېاوس د
په بله وينا، نور نو . ړې كڅ غويكيړ خپل اې له نورو سره دې د منلو لپاره په كار نه ده چې د دې چېږېبايد وپوه

؟ې احساس لرهڅبل . ې شهټ پې كانځ په خپل ېپه كار نه ده چ  

احساس كوم) خارش( د كا ې مې بدن كولټپه : اليس .  

 هڅكه . ې شهړ الېاندړ او وېدېږ خوا ته پرې دليلونه يوې مينې د خپل،ې ته كوالى شېدا دا مانا وركوي، چ: يګ
ړې سره مينه وكانځ د خپل همدغه احساس لپاره له ې ته كوالى شكاري،ښهم دومره منطقي نه  . 

(  ( خانديټ ك-ټ وروسته اليس ك،ډنځ بهېيوه ش

ې مينه ورسره لرې او ورته ووايه چاكهټ يو كس وه،ړ وكتېښ دغه ازم،ېكه كوالى ش: يګ .  

بيا خاندي. (مينه درسره لرم.  ته واييېرمنې مېيو) وريګ ته وړ غولوټ اىځد كار: (اليس ). 

؟ې احساس لرهڅ: يګ  

مړانو سره مينه وك او نورو كسانځ له ېكوالى شم په يوه وخت ك: اليس .  

؟ې هم احساسورهېايا كومه و: يګ  

نه: اليس ! 

 له رهې په كار نه ده، مينه ورهې وېڅ ه،ې يا نورو سره مينه كوانځ له ې ته هر وخت پام كوه، كله چكيټيوه ! هو: يګ
مننه اليس. يړ وهځمن . 

مننه: اليس ! 

زما يو .  كويې خوندورې د ژوند پايلږه زمو وخت لپاررډې د و،ېږ وپوهږ موې چې مينه، پرته له دبهې شيوه
 او وروستيو ې سره د مينانځ الفاظو له ندوګرڅ و، په ې الندې تر درملنې زما د ارواپوهنېدوست جولي، چ

 : لولئې دلته يې چ،ړې وكې خبرهړپايلو په ا

”  انرژي ژندويهې يوه ناپې او په ما كهړ الهځ له منرهې كوم وومانګ ومونده، يښ خوې پر وخت مې سره د مينانځ له
 ده، ېدغه انرژي د پراختيا په حال ك.  بدلونونه احساسومېينځ ې كانځ په فزيكي لحاظ هم په ې ده، چېدلېږېز

 وړ وينوځ خو پر ي،ېږرې ژر تخهڅ برتياوو هممهاله هم په سرعت او هم ورو كار كوي، له سطحي خېذهن م
 ې په يوه تشه فضا كخهڅ كارونه له فكرونو ولټد ذهن دغه . يېږ متمركزرڅې په ېمرې د كۍكارونو د فلمبردار

 مينه ولهټدا “، ”پروا نه لري“، ” يمواكنځزه  “ې كوي، چګې ازانې جملوڅ دا ې يوازې چېپه ذهن ك. يېږترسره ك
 .“ده

 ې انرژي او د وجود سرچينه مې شوهټ پې ته تنده په ما كږ هغه خالي فضا مينه وي او هغه غې چكاريښ ېداس
  .وي

 د هر وخت په پرتله ې احساسوم چېداس.  پرانيستنهې زما د وجود او حنجرې پرانيستنه، يانهړ زما د زې يانمينه
 تر هر وخت زيات ي،ېږرې تهګنڅ ېبې دا شمېږ وپوهې تر هر وخت زيات مينه وال يم، چندوم،ګرڅخپله مينه زياته 

 . او بازار له خلكو سره يو شوى يمڅېد كو

 وونكوېږ زډله خن.  خالص شوى يمخهڅ ګۍ تنهړله ز.  د فضا زياته ازادي احساسومې كڅربو په تر خپلو تجد
 هغه خپل فردي م،ېږ كلږكاښېبيا سره ك.  نيسمې كېږ په غهډنټ يم او ژوند په خالصه تىښ اوخهڅ والونوېد

 منډاډ خهڅماهيت له بقا  د خپل ره سره په يووالي سړۍ نېرې هوسا احساسوم، له چاپانځبيا . فشار بيا مومم
 خهڅ له وجود ې دا احساس ممړ بايد زده كې لري، دا زه يم چهڅ رډې د يووالي او تجربه كولو لپاره ېژوند م. مېږك

 . لرمينهې لورومرهڅ ړۍ نېرې سرچينه اخلي او پر چاپهګنڅ



 د هغوى د تاييدولو ې چهكځ ي،ړ هغوى ما تاييد كهګ توې په دې به خپله مينه نورو خلكو ته متوجه كوله، چما
دنده، اطاعت، يووالى، نورو ته قرباني وركول او د :  مينهې چي،ړ زده كې خو اوس مدم،ېپه الرو چارو نه پوه

 خپله ې لرل، هغوى ته به ميكيړ سره اكسانو ينوځ له ېما به چ.  ديوولښ ايواكځ خپل حياتي ېاندړنورو په و
 د كوم ېزه به چ. يړ او اعتبار تاييد كتښ زما ارزې وركاوه، چواكځه  ورتې به مېپه حقيقت ك. ندولهګرڅمينه 

 ندولوګرڅ او تاييد په ې پاملرنې خپله مينه متمركزه كوله، هغه به هم د خپلې وم، هغه ته به مړشخص د تاييد و
د خپل . اپهځ واكځ او ژوند تښما به د خپل نو.  وموممهښ په خپله خوارګ روزېواك راكاوه، چځسره ما ته دا 

هټاګ تښ باور او ارزدلىېږې رازهڅ واكځ د نورو خلكو له ې او اعتبار د بايللو په بيه به متښارز . 

 ېڅ وپوهولم هې زه يې وه، چهډ غونې درملنې ايستم، د ارواپوهنړ ته اې سره مينانځ له ې زه يې المل چنىېيواز
 او تونوښ ارزولوټ لپاره د انځدا دى زه اوس د  خو ي،ړ تاييد نه كتښ اعتبار او ارزې په ژوند كېانسان به م

. مړ ته متوجه كانځ ما پر نورو ورلوروله، ې قيد او شرط مينه چې تجربه دا ده هغه بېاوس م. باورونو سرچينه يم
 اجازه ې ته مانځ ى،ړ وخت وركړ ته د احساسولو بشپانځ ېاوس م.  ديېندګرڅ هم راته ېزې اغېاوس ي

 چلند لرونكي هښ قوي، نرم، استوار او د واكمن،ځ ته د يوه انځاوس .  ولرمهړ اېم پور عالولټ په ې چ،ړېورك
ورمګ هګكس په ستر . 

 وبډ ې احساساتو كپاندوڅ په يكوړ سره د اېرمنې مې زه له خپلې دا ده چهړ ما ترالسه كې تجربه چۍوروست
  .شوم، هغه تجربه دا ده

ي؟ګڼ هغه بل كس تر ما غوره ،ېهغه ول“:  ديې روانې اترې دا خبرې ما كپه “. 

”  هم راسره مينه لرالى، له بل چا سره به ې يتياښكه په ر“ او ”ودلمېښ پرې نه به يېنګ واقعاً راسره مينه لري، هغه
 .“ مينه نه درلودهېي

 : بله چيغه وايييوه

”  مسايل ېمخ به م پر ې پردې الفاظو سره خپل ذهن شا ته تمباوه او د يوې ما په د”ې يېرې چې وي چې دپام
 وخت وركوم او چيغو دوېخپلو احساساتو ته د اوس.  كومړ مالتخهڅ ته په پام سره زه ورې تجربېخپل. تعديلول

 دوګې د يو شي د لې وخت كېپه د. ”يدويهغه زما شخصيت او وجود تاي“:  بيا واييږ غنىړلوم.  نيسمږ غوېته ي
 روې په تې فكرونه مولټ دغه ې چمېږاوس نو پوه. برى لمسوم احساسوم او يو ستر اڼ يوه رېژندنې اورم، د پږغ

 اىځ هغه پخوانى ې په خپل ذهن كې كۍ كبله په خبرېله د.  لرييكيړ سره اې او كركدوې كې له پاتېستونزو ك
 يوه ،ې او منم ييمښ سره تر پخوا زياته مينه ې برخېد خپل بدن له هغ.  لريتياړ ته اېژندنې پې چم،ېږته متوجه ك

 ستا په ،ې د تجربه كولو او درك كولو هيله ولرې يېكله چ.  ديې پلېبره رايادوم، مينه او درد د يو ترازو دوخ
 يوه ژوره ساه ېكله چ.  كومو ته هوړزه دوا.  ديې په كهړ مينه او درد دواې چي،ېږ يوه فضا پرانيستل كېاندړو

 . حسومكمرغيې او نيځ هځ له منې د حسادت احساس ميم،ښ سره مينه انځ او له مږكا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

و؟ړ مينه وكهګنڅ او نورو سره انځپر يوه مهال له   
  
 

 ما ته ېهغه كسان چ.  پرته ستونزه دهې كونهړ په جويكوړ د صميمي اښواګ پر الر يو ستر ې سره د مينانځ له
 له ې تر هغه مهاله چيكارښ ېداس.  دهې وو، له هغوى سره په سرسري چلند سره، ما زياته كركه موندلېرانژد

 او يړ رازياته كرهډې كچه ې زما د كركېچ هغه كس خپل ژوند ته رابولم، و،ځ ته ننواوړ نوي پې سره د مينانځ
خو اوس .  غوره كوله، زه به ورته حيران ومهڼزيات مهال به دغه حقيقت ما ته د معما ب. يړ كې يندهګرڅرا

 : ليكمې دلته يې دا يو عالي منطق هم لري، چې يم چدلىېپوه

 د ژورو تجربو او ”انهځله “ كوو، ې الس پوريكوړ د ارضا لپاره په صميمي اتنوښ غونيوړ د خپلو لومږمو
 . پيلووونټحقيقتونو ل

 شخصيتي وړغوا.  ديې چهګنڅ ووينو، لكه ې هم هغسې يږ وويني او موږ يو، خلك موې چهګنڅ لكه وړغوا
 شي، نو تهځ عمالً رامنهېښ دغه پېخو كله چ.  وجود ماهيت ومني دږ او خلك زمووړ خوا ته كېماسكونه يو

؟ې ولو،ېږ دراپهڅنا  

 ته ې تجربې ژورې خوا خپلې له يو،ټ بنسېپر د.  ته رابوليانځ ږ موې لرو، چرهې وخهڅ هڅ له هغه ږ موكهځ
 الر ۍنېوندلو يواز ته د الر م”انځ“ د دغه ماسك دننه او و،ړ شانهځ خوا هممهاله هغه له ېجذب شوي يو، له بل

 دغه ږمو.  ووينوې يهګ ولرو او په سمه توي پر هغه ماسك برالسې تم شو چې كاىځ ې بايد په يوه داسېدا ده چ
 انهښد ماسكونو د رو.  درملنه او مطالعهې د ارواپوهنه،ډمشوره، غون. وښ تحقق وربخخهڅ الرو وڅعمل ته له 

 و،ېږ كې يوه شخص ته نژدې كله چكهځ ته السرسي ولرو، يكوړ ا جسميې يوه بله الر داده چدوېندګرڅ او دوېك
 له ېپه هر حال، تاس.  يا هم دوست ويىړ غۍ كس ستاسو محبوب وي، د كورنه دغې نه لري چتښدا ارز

 دى، دغه والې يو پروت دځ ترمنېژندنې د پ”انځ“او د ” زه“ د هغه كس د حقيقي ډ دا خنئ،ېږ سره مخ كونوډخن
  . شيلړ يووهځ من بايد لهونهډخن

 بايد ورسره ې چئ،ېږ له مهمو شيانو سره مخ كې په برخه كيكوړ د خپلو ائ،ېږ كې خلكو ته نژدې چومرهڅهر
 هړ لري، ما دا دواهړ اې دا په تاسو پوري،ړ يا هم خواشينى كښ خوېدا كه دغه موضوع تاس. ئړمينه زده ك

  . كوم نقش ولريې بدلون كتينيښه ر پې چاى،ړ خو يوه هم ونه شول كي،ړ تجربه كونونهګغبر

 ې په ژوند كروګ ملې زه په خپل يا هم د خپلو نژدې بحث كوو، هغه مسئله ده، چې اوس ورباندې چډهغه خن
 له يكيړ صميمي اكهځ ځ ليدلي د زياتو كسانو ترمنرډېما .  كول ديتهځ رامنډ هغه خنېورسره بلدتيا لرم، چ

  . دهړې بدله كهڼ بې سره جوخت يدوېرېله ت خه،څ له دغه كانال ې تللي، چهځمن

 رې ستاسو په تې ده، چرهې لرئ، دا يوه ژوره ورهې وخهڅ ې له كركېاندړ په وانځ د ې تاسې چوړ فكر وكراشئ
 تهځ به رامنهېښ يا هم پالر وي، يوه پوونكىښ ستاسو مور، ې سرچينه يېمهمه نه ده چ.  لريښې ريېژوند ك

 اىځ يوه خالقه برخه ې په ژورو كمير ضاهګستاسو په ذهن او د ناخودا. يځرګل به  المېرې او ستاسو د ويېږك
 ېدغه خالقه برخه تاس. يړ مسايل رابهر كهړ ژوند زارې ستاسو د تخهڅ ېرمې كوي د ذهن له زهڅ تل هېلري، چ

 دا ي،ېږبرخه ك درپه رهې به وې وخت كې د خبرتيا په هيله ياست، خو په دې يې تاسېهم هغه وضعيت ته بيايي چ
 دا ئ،ړ په خپله كوالى شئ دا زمينه برابره كېتاس.  كويتهځ رامنډ خنې چايي يوه موقعيت ته بيې داسېتاس

 . كركه كووې ترږ دى، خو موتمنښ هم ارزهڅ بهير يو خالقيت دى، كه ندګرڅ



د يوه . وېږ او دردوږ هښ پكونوې نو پر برى،ړ كتهځ په خپله رامنږ موې چوېږ هغه موقعيت ته ورسږ موې چكله
 ته برابره انونوځ ې هغه زمينه مو چېد ود. ” دهې عدالتي شوې بېزما په برخه ك“. مېږدوست په ياد خواشينى ك

 . بدلووېروتنې وي، په لوى الس په تروتنهې دا به تې باور چې په د،ړېك

 انځ د و،ېږلېكښ ې په ستونزو كهكځنو . وګڼ ړ نور خلك پې په برخه كېروتنې تې د خپلې ال دا چې بده يولوټ تر
 د ژنو،ې هم په رسميت نه پېتنښ جنسي غوې كبله خپلېله همد.  ورتپوې پر نورو يې نه منو، بلكېتياوګړنيم

 ړۍ نېرې چاپې زياته وي، د خپلېاز اندېاكلټكه مو غوسه تر . وګڼ ې هم مفسدېتنښنورو خلكو جنسي غو
 ته د انځ خپل رڅې په يښ لوړ د غوږمو. ه قاعده ده، نه استثناء يوې كړۍافراط په ن. خلك هم خواشيني مومو

 ملتونه يو او بل د ظمالمانه جنايتونو له كبله مالمتوي، هلته هم ې چې كړۍد سياست په ن. مسووليت نم نه منو
يېږ كوګدغه واقعيت تر ستر .  

 : ووايووابونهځ ته تنوښ پونيوې په خپله الندې ارماني چلند دا دى چږ زموېاندړ په وې ستونزې يود

  كوم يو دى؟ىړ غړ د نه منلو وېپه ما ك �

  چانس لرم؟ې سره د مينانځزه كله له  �

م؟ړ كېاندړ ته وېد خپل وجود كومه برخه د نورو نندار �  

 زه د خپل وجود كومه برخه نه منم؟ �

 مقابل لورى ږ زمواستو،نښې د مظلوميت پر مورچه كېكله چ. وګڼ مظلوم انځ بيا هم برعكس، زيات مهال خو
  نيسي؟ىګايځ به د مظلوميت وكڅ ې چرخيڅ راې پر دړېغالباً لفظي شخ. يړ ته پناه وې مورچولډهم دغه 

 دغه قضاوت به د ې د بل چا له خوا پر يوه كس ظلم شوى، حال دا چې تل دا قضاوت كوو، چږ بده مرغه موله
 دا چلند د حل الر ېنطقي وي، خو په زياتو شخصي مسايلو ك مې او نورو جنايتونو په برخه كريېغال، پر چا د ت

 . نه ده
 ديېږ خوا ته پرې لوري د مظلوميت احساس يوهړ دواې چي،ېږ هغه وخت پوهه عملي كې شخصي مسايلو كپه

 راغلى، كه بيا ې تر ستم الندندهګرڅ يو كس په ېهغه وخت چ.  مسووليت په باب خپل نقش ومنيتينيښاو د ر
 د يوه كس په باب هم يو زهدلته .  ووينوېښې پولډ هم دغه ې په بهير كيوېړ شي د پدىې كو،ړوك غور ږهم ل

 نه اىځ ښځې ې هم بلكلهېڅ هې كس په ژوند كې لري، خو د ديكيړ له بل چا سره اې يرمنې مېاستناد كوم، چ
هغه خپله ارزونه په . يو ې پسې د مسووليت په ارزونې موقعيت كې په درڅې د هغه په ږ موټ بنسېپر د. درلود

 مهال د رضايت احساس درلود، خو د هڅ يو ې يې كځ دريې په دهم هڅ كه ي،ګڼ مظلوم انځ. مظلوميت سره كوي
 ې ارزونږې لې يې په هغه موقعيت كېدى د زياتو نورو مسايلو په باب چ.  نه وهړ وخت لپاره ورته د رضايت ورډې

 د ې وروسته يې ذهن ته يو فكر راغى، چې يې په وخت كې د ارزونناځد .  مشكوك شوهڅ ږ درلوده، لتياړته ا
 په ذهن ې هسې يو وخت يې چدې وروسته وپوهېنڅېړ ې تر ژور،ړ ليدونو په باب خپل ليد بدل كړۍ نلوېالبېب

  . هم موندېهغه دغه وضعيت د خپل مور و پالر په برخه ك.  خيانت كويې په حق كې به يرمنې مې وه چرهې دا وېك

 ې موضوع خبر و، چې له دېزوى ي. لړ كګينټ يكيړ له بل چا سره اې شو، مور يلېږ ته ولګړې پالر جې يې چلهك
 ې كلونو كرشوې په دې شاهد و، چګړې جې ترخې د خپل مور و پالر د يوې زوى يد،ې وروسته وپوهرډې ېپالر ي

ې نه وه ليدلهېښ پې داسېي . 

 ړ او دغه خاوند د دغه وښځې ې هم يو لورى د هغې برخه كېپه د. اسي بړ ته نه ااڅ هم بل كس په زوره نوكېڅه
 دوه كسان سره ې كله چي،ړ چلند سره وكړ وې چ،ړ له يو بل سره ژوند وكبهېچلند المل نه شو، دوى يوه ش

 ې په دوروګ وېستونزمنه خبره دا ده چ. ويڅ كوم لوري كوم لورى نوروګ و ې نه شته چتياړ اتهې نور نو دي،څېږن



 ۍنې پر كوم لوري زيات ظلم شوى، د حل يوازوروګ وې ته دا سخته ده چږمو.  مظلوم لورى كوم يو دىېبرخه ك
  . مسووليت ومنيې هر مشر بايد، سل په سلو كېالر دا ده چ

كه دغه . يړ كتهځ رامنخونهړ برابر ايكوړ لوري د اهړ دواې بريمن وي، چيكيړ هغه وخت اځ انسانانو ترمند
 يوه صميمي تجربه ده او دا هړ زده كې سره د مينانځ له ي،ېږ سره به مخ كېمسووليت ونه مني، له ماتكسان خپل 

 تاسو ته دا وخت تښدغه نو.  هم تجربه كوالى شئيړ غړ وې ستاسو د بدن د كركې درك كول دي، چې خبرېد د
شوى وي، نور خلك به هم له  ې لكه كوم جادو چې وخت كېپه د. ئړ وجود سره مينه وكولټ له خپل ېدركوي، چ

 .تاسو سره مينه كوي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  ارواپوهنهېنښد نه بخ
 

 دوستان رازياتوي، درملنه مو ږ او زمويېږ راخپرږ پر مورڅې په اڼ رې د يوې تجربه ده، چېكلښ ولوټ تر نهښبخ
 او فضيلت په باب وګټ د ېنښ ده، خو كه بيا هم د بخانهرګ راته نهڅېړ ې چرهې سربېپر د. يښ رابخواكځكوي او 

 ال ې دي، چې پاتې مو هم زيات كسان په شا و خوا كياب.  دهې غوره پايله هم ليدلې كله مو د هغ- اورو، كلههڅ رډې
وي؟ځرګ راخهڅ ېنښ له بخږ موې دى چهڅ دا و،ښ بخې وي-دليېنه يو توان  

 الس لوښ د هغو په بخېاندړ او منلو وېژندنې د خپلو احساساتو تر پېچ په اند يوه ستره ستونزه مو دا ده زما
 ېنښ يو، يا هم بايد د بخړ ته اېنښ بخږ موېدا احساس چ. وځ راې پاتې په كار كېنښ د بخكهځ كوو، نو ېپور

يځرګ ډ خنېنښ بخېتينښ د رو،ړ اوچت كامګپر لوري  . 

 تجربه نهښ بخې چې تردېاندړ وم،ېږ يا هم په غوسه ك سره تر يوه چلند وروسته خواشينىېرمنې مې له خپلكه
 ې تجربېبايد د خپل. بايد خپله غوسه او خواشيني ومنم. ژنمې خپل احساسات وپې وضعيت كې بايد په دم،ړك

 سره خبرو ته ې له هغهړ په ااساتو شي، د خپلو احسدىېك. مړ هماغه غوسه او خواشيني ده، لمس كېژورتيا، چ
 ې طبيعي او اسان دول سره كوالى شم وروستي حالت يانرډې او ابهام وروسته، په واليګونګ ې ولرم، تر دتياړا

 په ې په مرسته كوالى شم چې تجربې كله خپله غوسه او خواشيني من، د مينې مانا چېپه د. مېږ ته ورسېنښبخ
 . شمړ الېاندړ پر لوري وې د تجربولډخپلسري 

 ېپه د.  ديې ليدلېښې پې زياتولډ دا ي،ځ لپاره راې ما ته د درملنې چ،ې په خپل او د هغو كسانو په ژوند كما
 خو ونه ه،ړ وكې مهڅ هرډې.  له ستونزو سره مخ شومې په برخه كيكوړ سره د اېرمنې مې له خپلېوروستيو ك

 او النجو په زغملو سره ې غوسهڅ يونو د .  احساس ولرمهښ هړ په اې يا هم د هغم،ښ بخې ويې چدمېتوان
 احساس ې مهړپه بي.  ومنمې يې ده، هغسې چهګنڅ لكه هړ وكې مهڅه.  واوسمولډ بل ړې كهڅ ما هې چدمېپوهو

 دا ې مې كله چ،ړ احساس وكانګ د ژور خپې وروسته م،ړ وكې احساس مېد غوس.  شولندګرڅ راېيو په بل پس
 ېد رضايت په احساس ك ې وجود مولټ ،ړ د سپكوالي احساس وكې مې په خپل ذهن او بدن كه،ړتجربه وك

 ې مې داسدم،څې له خوبه پاېخو يو سهار چ. ړ فكر ونه كېڅ باب هې په دځې وروڅ يو ېوروسته م.  شووبډ
 ه،ړ احساس كهښ مينه او تودوۍ هماغه پخوانې مې كانځپه .  والي احساس لرمهښ په باب د ې د هغې چرلګېوان

 هيله من دوې سره د مخ كوېښ او له پمړ كېاس خوش احسېنښ د بخې ننوتم، چكهځ فضا ته ې كوم نوومانګ
 .واوسم

 په ې ژوند يوازولټ ږ كوم زموومانګ و،ړ كې بايد زده يې دى، چخهڅ دا كار له ستونزمنو درسونو ې ده چندهګرڅ
 خپل ارماني وضعيت ته هګ توې په دې چو،ړ وكې ترهډډ يا هم دو،ېږ پرې تجربې خپلهګنڅ ې شوى، چرې تې كېد

 وروسته بايد ورستانه شو رډې و،ړ كټېپ ې ترګې خونديتوب نه لري، خو كه سترولډ ېڅ تجربه هږزمو. وېږورس
 د خپل مخ بل دو،ېږ خواته پرې يا هم خپل احساسات يوو،ښ وبخوكڅ كه يو و،ړ خپل كې يولډاو په يو نه يو 

 خوند به هم له ې تجربېتينښ د رضايت احساس به نه كوو او د رو،ړ كېاندړ ته وېړېپڅلورى مو د زيات زيان 
 .السه وركوو

 نهښ بخوو،ړ احساسات بشپيګړ نيمرې خپل تږ موې كله چي،ېږ كتهځ پرته رامنڅې هې او له هرواكهې بنهښبخ
 او د حقيقت په ژنوې حقيقت وپې هغه وخت تحقق مومي، چنهښ وينا، بخهډپه لن. يېږ كتهځ رامنولډپه طبيعي 

وېږويلو وتوان . 



 د يووالي تجربه
 

 د يووالي نهړدا السته راو.  لرونهړ په منلو سره يوه السته راووړ غړ وې او د خپل وجود د كركې سره په مينانځله 
ژنمې مهاله پې تر دې زه يې پديده ده، چېكلښ رهډېتجربه او  . 

وروسته  تجربو وړ نورو وونوګ تر سلې چمېږ دومره پوهېيواز. كلوالىټ نه شو ااىځ وخت او ې يووالي د تجربد
 هڅ بدن ونيو، هرولټ زما ې احساس غوندواكمنځ او هږ د يوه خواې تجربې دغځيوه ور.  شوهتهځدا تجربه رامن

 : ليكمې د هغه مهال احساس داسل،ړ بدل كېي

 نه هښ پر پوكڅيا مو هم . يړ ونه كهړ هم شخكلهېڅ سره هېرمنې مې له خپلې دوكڅ ې يووالي مانا دا نه ده چد
 كوي، په هړ سره شخانځ انسان په خپله له ېخو وينو چ.  سامان نه غال كويرټ د مووكڅو هم يا م. ژيېدروخ

 سره لفظي انځ انسان له ې وينئ چېتاس. ي سامان غال كورټ وهي او په خپله د خپل موشهې په تهښخپله، خپله پ
 دردونه درمل ولټ ېال دا چح.  غال كوييزونهڅ ېينځ انهځ وهي، يا هم له اىځ كوم وتهګ ښې پې كوي، د خپلهړش

 .شوي او يووالى واكمن دى

  . ويې ماهيت پر خپل حال پاتې بدلون مومي، يوازهڅ هرم،ېږ په يوالي السبرى كانځ د ې چكله

توښ تې چانهځ لكه له تو،ښ وتې ترږكه مو.  دىې پسږ يووالى تل په موې چكاريښ ې داساوس . 

 په وجود ږ او سره يو شئ، زمويېږ يووالى تاسو ته درورسېچ ئ،ړ خپل سرعت كم كې چئړ غواې هم تاسهڅ كه
 ته ې كوو او د وحشت نندارې وهي، هركلى يې چيغې كلونوګنځ په تورو انړيدګ شوي ې وحشي او خوشټ پېك
 زده ېان چ.  ديې د وجود برخږ دا واقعاً زموېخو كه په موسكا ورسره مخ شو، كوالى شو ووينو چ. نوښې كېي

الى شو كوې هم ترهړك .  

 يا هم نور انځ ې چي،ړ كړ اتهې دږ موتياړ شي دغه ستدىې كو،ېږ كيړ غوره كوو، ستتهېښ تانهځ له ې چكله
 د بدن ږ بوخت دي، زموارنهڅ په ږ زموې چهڅ كوالى شو ومومو، هغه وروګ كه په غور سره ووروو،ځخلك و

  . ويېبه رانژد ته ږ لري، يا هم مونټ به زيات واخهڅ ږ هم له موهڅ دي، كه ېبرخ

 خپل ذهن ې چم،ګڼ نه دي، غوره دا ړ وښې زما د خوې وينم، چيزونهڅ رډې ته سفر كوم، ې برخې هرړۍ د نېكله چ
 هړ ناوې په خپل دې زما په وس پوره كار دا دى، چې حال كېپه داس...  اوهږلكه فقر، درد، ظلم، لو. مړ پاك كېتر

 م،ړ مرسته وكې به ايله دا توان لرم، چې وخت كېپه د. مړركلى وك هې ته سالم او يوالي ته يېاحساس سره مين

زما “:  يو شاعر واييې چهګنڅلكه . كاريښ برخمن شي، له ما سره يو ې بايد زما له مرستې هغه كسان چهځ
 د ي،ښ خواشيني او خوهړزما د كوچني ز“:  دا جمله هم ورزياتوږخو مو. ” يوه برخه دههړ د يوه لوى زه،ړكوچنى ز

ي او خواشيني دهښ خوهړيوه لوى ز “. 

 يووالي او ې د دې ته رابولم، كله چانځ د يووالي احساس ې پرانيستنه دا مانا لري، چۍكړزما د وجود د ك
 الس ۍ يووالي او ورورول،ې نورو ته د مينې دا ده چې مزهګې راغلم، نو بله انې په وجد كهڅ له كبله يو تياړبشپ

 كاينات ولټ او يړ بشر د يووالي السونه سره وركولټ شي يو وخت دىېك.  راشريكوم سرهانځوركوم او هغوى له 
 هړ د خپل زېاندړ او نورو په وانځ د ې دا دى چم،ړ كې بايد ويې كار چنىې تر هغه مهاله يوازي،ړاتحاد وك

 . پرانيزمهڅدري

 
 
 
 



 

  تويپرځ ترمناڼ او رېينړد م
 

 په باب يو ګ د مرېتر هغه مهاله چ. ويړ په غم واېبې شږېد خو د ژونږ شي زمودىې درك كىګړ نيمېينړ مد
 هنداره ده هڼ درك لرل يوه رندګرڅ په باب يو ېينړ درك ونه لرو، د ژوند په باب هم يو تت تصور لرو، د مانهښرو

. ويځرګ ګونګ تصور تت او ږ باب زموپه ګ د مريزڅ هڅ ې چتوښ وپوانهځبايد له .  كويانهښ ژوند هم روېچ

 د ږ زمولى،ښ پوې يګ مرې چوالىګونګ ابهامونه او ېينځ غبار ها خوا واقعيت ومومو، ې شو تر داىړ وكيياښ
 تل د هغوى په ږ موكهځ ونيسو، ې الندې دا افكار تر كتنىړراشئ لوم.  ديندهېږخپلو فكرونو او اندونو ز

 كوالى شو د خپلو ،ړ الهځ له من ابهامندهېږ مو د خپلو فكرونو زې چلند كوو، كله چولډ رنې په برسېاندړو
وړ ژوره تياره هم كشف كرهډېاحساساتو  . 

 دو،ېږ تر شا پرولډ يګړ هره تجربه په نيمې چږمو.  سرچينه اخليخهڅ تجربو وګړ له نيمږ زيات افكار زموږزمو
د .  دهړېره ك ته زمينه برابې مو د خپلو فكرونو ودې يوازې بلكى،ړ ژوند نه دى كولډ ړ مو په بشپې كبهې شېپه د

 له كبله ې زه يې ونه وايم چهڅ هم زه ورته هڅ ه كوم او كهړ سره شخېرمنې مې له خپلې كه زه مهګساري په تو
 د خپل بري په هيله هغه لځ هرم،ړ تكرار كې په خپل ذهن كلهځ ونوګ په سلهړ دغه لفظي شخاييښ يم، دلىېورځ

 ېرېكه چ. يځرګ المل دوېږې، زما د وروستيو فكرونو د ز نه ويليزونوڅ ينوځ د ېويالى شم چ. يزاينومډ هړشخ
 . نه درلودهتياړ ته اوړ او د ذهن وروستيو شخګټې بيا ې پر خپل وخت كوالى، نور به مې خبرړ د ويلو وېم

 تېښدا دى زه مو د يوه ازم.  دهنهړ ستونزمنه السته راوولوټ لپاره تر تياړ د بشپې درك په ژوند كړ بشپګ مرد
 ندګرڅ په ې يم چې كهڅ هې په باب سوچ كوم، په دېينړ او د منمښې كۍوكڅ متوجه كوم، اوس پر خپله  تهېپايل

 ېدر. (ئړ جوخت پراته مسايل هم تجربه كسره ورې چئ،ړ كې هم په دغه كار الس پورې تاساييښ.  ووينمې يولډ
 .( وروستهېدقيق

 ذهن ې ماپهڅنا.  بيا ووايهېم” تورى “ېينړنو د م م،ړ پر موضوع تمركز وكېينړ د مې چدمې ونه توانې پيل كپه
 هغوى ې چتلښ غورډې هړ زېيو وخت م. يېږ ماشوم ته متوجه كدليېږېپيتر، جينا او د هغوى نوي ز: دوستانو

 موضوع ته راستون ګ ذهن د مرې مهوروست.  وورې هې تماس ورسره ونيسم، خو اوس متلښ غوې مرډېووينم، 
.  شومې په سوچ كټېوټ ې د يوۍ لپاره د موسيقلځد دويم .  احساسومزهړ وجود لولټر  پې له كبله مېرېشو، د و

 د توري په ويلو ”ګمر“ وه، خو د ېدلې اورې په يوه محفل كې شپه مرهې تې چه،ړ هغه سندره زمزمه كې مىړلوم
اده شوه، دغه بهير  رايهېښ پېينړ د انا د مې سره مې له دې چه،ړ حس كخواشيني ولډ يو ې كانځ بيا په ېسره م

وريګ خپله فنا وولډ ندګرڅ په ې چيړ روان دى، ذهن نه غواېهمداس . 

 ګټې ې هم يو بندولګرڅ او نهټ په شان د نورو مرموزو شيانو پلګ د مراييښ نه وي، واكمنځ كار ې په داييښ
 سره يو ېينړه له م كې چرمګې انې داسكهځ م،ړ دغه سوچ ته دوام وركې تر خپله وسه پورمړخو زه غوا. كار وي

  . ولرميكيړشم، له خپل راتلونكي ژوند سره به ژور ا

 مو ې ژوند كرې په خپل تې سرچينه اخلي، چخهڅ له هغو تجربو ږ سوچونه، زموېينځ ږ په باب زموېينړ مد
 دغه  داستانونه،ېينځ په باب ېينړ د مې يا هم په كورنيو ككر،ټ مراسم، يو خولوښد يوه چا د .  ديړېترالسه ك

 دا ېوونښ په باب مذهبي ېينړ بيا د مې برخه كې په دړۍد ن.  تغذيه كويې خاطرې په ذهن كږ زموې تجربېولټ
 ېاندړ يا هم دردوونكي برخليك پر لوري و،ښ او د يوه خويېږ كېبدن خوش.  دىلې بخهڅ بدن له اروا ې چييښ
 يوه ې تناسخ په امتداد كړ د يو لينهړهر انسان م د ې باور دي چې بيا اكثريت په دې په بله برخه كړۍ خو د ني،ځ



 ې الر كېپه د. يځ ته ننواوړ بل پخهڅ اوړ له يوه پې كتياړ اروا په خپله بشپې باور دي چېدهغوى په .  دههېښبله پ
 لپاره يوه بل نوي بدن وونوښ كوي، د نويو ې لپاره يو بل بدن غوره كوي، وروسته دا بدن هم خوشوونوښ ينوځد 

يځنوته ن . 

 د بحث ې د شرق د تناسخ په باورونو كهڅ ې د غرب د جنت او دوزخ په باورونو كهڅ ،ې مواردو كوړ دواپه
 ېينځ د بدن ږزمو.  وروسته پاى نه موميدوې د بدن تر درې شته چهڅ يو ې كږ په موېهغه دا چ. موضوع يوه ده

 دوې د تلپاتي كېلپاره، يا هم په جنت يا دوزخ ك د نوي ژوند ې خپله تجربه روانه ساتي، يا هم په بل بدن كېبرخ
 بهر خهڅ باوري دى، دوى وايي اروا له وجود ې پلويان وايي غرب هم په دې د تناسخ د نظريې چهګنڅلپاره، لكه 

 نور ژور ږ لې مقولې پر دغې چئځرا.  لپاره خپله تجربه روانه ساتيدوې كې د پاتې او په جنت يا دوزخ كيېږك
 ي،ېږبدنونه له كاره لو: ې دا دى، چوېږ ورسره مخ كې حقيقت چنىړ لومي؟ېږرې تهڅ تياښلته په رنظر واچوو، د

توافق همدلته پايته . يېږ كولځ يا هم سوي،ېږخښ يا ې كولنوټ په متمدنو ي،ېږ وروسته فاسدېينړتر م
  . دهې د فكر پاروونكې چي،ېږ وروسته بله ترخه موضوع مطرح كي،ېږرس

 كوي، دوى بدن هډډ خهڅ نور بيا له دغو سوچونو ېينځ كوي، ېا د جنت او دوزخ په باب خبر خلك نور بيېينځ
يېږ به خامخا دا ماشين له كاره لوځ يوه ورې اند دي چې او په ديګڼيو ماشين  .  

 نورو جنجاليزو ينوځ او ووړ وي، سر غړ د توافق وولوټ شي د دىې كې چخه،څ له حقيقت ګ نو د مراوس
 . حقيقت موندالى شوندګرڅ ېينړ مهال د مې نو پردو،ړ شو دا مسئله پيدا كاىړ كه وكو،ېږ كېنژدتخيالتو ته 

 ګنڅ يو احساس وي، تر ېهلته چ.  احساسوورهې وولډ له حقيقت سره سرسري چلند كوو، يو ېينړ د مې چكله
 ږ يو؟ زما په اند موې پسهڅ په ږ نو موو،ېږ سره مخ كېرې وې له داسېكله چ.  هم شتهې او هيلېتنښ غوېينځ ېي

 سوچ ګ زيات مهال د مرې چكهځ كلى،څ كم رډې خوند ې تجربېتينښ د رې په خپل ژوند كږ موو،ړتجربه غوا
 د ذهن ې خو بايد وويل شي چوي،ځ پنې د ارامتيا او سكون لپاره افسانانځ كبله مو ذهن د ې له دروي،ې وږمو

دهلپاره د دوزخ تجربه تر نه تجربه كولو اسانه  . 

  : لرلي دي، دا ديهڅ ې مو چې اوسه پورتر

 ې چي،ړ كړذهن يو دوه داستانونه جو.ويځ پنې لپاره افسانې د هوساينانځ ذهن د ره،ې واقعيت، وګ مرد
 دا حكايتونه واقعيت نه ې ايا دا دا مانا لري چئ،ړ غور وكبهېيوه ش. يځ راېتناسخ، دغه راز جنت او دوزخ په ك

 شي دا هره دىې ژغوري؟ كخهڅ ېرې بدن له وې چو،ګڼ درواغ وړ يو لې يوازورولځا ان دې چوړلري؟ ايا غوا
 هغه مهال ې مانا وي، خو يوازې او نكلونه بې افسانېتينښ رېينځ شي دىېافسانه حقيقت ولري، يا هم ك

 لېكښ راې به د خپل باور په لومو كې نه وي، يوازېكه داس.  ومنو، باور مو درواغ ديې شو چدىېحقيقت ته رس
 اىړ په مرسته وكې يږ وي او موتينىښ رې ونيسو، چاىځ ې يوه قاب كه بايد د خپل ذهن د چلندونو پږمو. يو

 .شو نويو سوچونو ته الر ومومو

 ذهن ې له شوق او هغو داستانونو سره مخ يو، چې د تجرب،ېرې له كبله له وګ له حقيقت، د مرګ مهاله د مرې دتر
 هڅ هستي ده؟ ې كوي، تلپاتتهځ دغه تفكر رامنې چهڅ هغه رهې سربېپر د. ويځره پن لپاۍ د بدن د هوسايېي

 لپاره بايد د خپل وابځ ته د ېتنښ پوېس خپله تجربه روانه وساتي؟ دغې دننه وي، چې شي په بدن كدىې كيزڅ
وړضمير ژورو ته يو سفر وك . 

 ښ خواييښ هم زما باور وازمويئ، ېاس موندلى، تې كانځ په ې موالىګرنڅ د تحقق ګ د مرې چرمګې انېداس
 له كبله ګنځ د غورې ذهن مې هغه مهال سوچ كوم چمېږرې وم،ېږ له حقيقت سره مخ كګ د مرېكله چ. مو شي

 ونيو، هغه ږ غوې ته يۍيق موسږې او خوړ درك كې ينونګ دام پريې مين شو، هغه ذهن چې هغه ذهن چي،ېږدر
 هڅ موخه ولوټد دغو . يېږوبډ ې كرهې په يوه ستره وې وجود مولټيد،  ولې خوند يې مينږې د انا د خوېذهن چ



 هړ د نه كولو په اې د تجربې تجربه كول دي، كله چې اصلي كار يې ذهن، هغه ذهن چږ زموې چكاريښ ېده؟ داس
 شم او ې پاتې خوا ته يوازې شي يودىې كې راسره ده چرهېدا و. م الس اخلخهڅ ې له تجربي،ېږرېسوچ كوي، و

 . شمرې هې او زه يديېږ پرې يوازې خلك مې چي،ښېږزما نه خو.  روان ويېژوند هم له ما پرته هغس

 ذهن م،ېږرې وخهڅ ګ له مرې سره وايم چانځ له ېپه ذهن ك. مېږوبډ ې كانځ غلى په بهې بندوم، يوه شې مګېستر
هغه :  دههګولټ يوه نوېښند سوچونو او اوروونكوځ د ې ذهن مې چمېږ متوجه كاپهڅ خپل لورى بدلوي، ناېم

 سوچونو ې په دېزه وينم چ. ۍواشين تصميم نيونه او خدل،ې موسيقي اورم،ړ بايد ترسره كې نن يېكارونه چ
 تهځ سره د خپل ذهن مندوېرخڅپه يوه . تمښ وتخهڅ ګ په نه منلو سره له مرېرې وې ژورې د خپلې چمړسره غوا

 زه ي،ېږ په مرسته ژوندى كپوڅ ې د پر له پسېبدن م.  نيسماىځ ې په احساس كېرې د وې مرتهې او بمېږستن
 په احساس، ۍكمرغې ورو ورو د نېپڅدا . مېږرې وخهڅ ګ له مرې كوم، چه مينكهځ سره انځواقعيت منم او له 

 ستونزه او ېڅه.  دىوبډ ې كپوڅ په ۍ هوسايولډ او يو اڼ وجود د رولټ ې اوس مي،ېږ بدلۍ او ارامېسول
 نو تر پرتو داستانوې په باب زما په ذهن كګ د مرېاوس وينم چ.  االيش موجود يمېلرم، يو پاك او ب نه نهېښاند

  . هلته ژوند كووږ موې په واقعيت كې ده، چاهڅ فضا هم شته، دا هغه هڼ يوه رېالند

 اييښ؟  د باورونو سرچينه ويږپه باب زمو) اروا( وجود لې د يوه بخهڅ دا پراختيا كوالى شي له بدن ايا
 ې پر دې فضا سره مترادفه ده، چې تلپاتى وي، ته وا له هغې لري، چهڅ يو ې كانځ فضا په هڼ وي، دا رېهمداس

  . دهرهې چاپړۍن

 ېاندړ له خپلو باورونو سره ژوند پيلوو، وږ موېكله چ.  په درك پيل كومګ سره د مرې عقيدې دې دى په خپلدا
يا هم ) يېږ حركته كېبدن ب( يا هم مرو و،ګڼ يوه پلمه څې دا هږ مو،وړ حقيقت درك كتينىښ رګ د مرې چېتر د

 پرانيزو او د ۍكړ د خپل وجود كېاندړ په وېرې ژور شو، د وېاوس كه په باورونو ك. خپل ژوند ته دوام وركوو
يړ درك كهګ حقيقت په سمه تووكڅ شي هر دىې شو، كيرځموضوع ژورو ته  .  

 احساسونو او خيالونو په ژورو ولوټ د ې په باب مګ د مرې باور لرم، دا دي چې او پرمېږ زه پوهې چهڅ هغه پر
 ومانګزه .  سرچينه ده ېدا فضا د شور، خالقيت او مين.  هلته ومېاندړ له وې فضا شته، لكه زه چهڼ هغه رېك

 باوري ې په دې ولې كبله اوس كوالى شم ومومم، چې له ددلى،ېږې زخهڅ ژوند ورې دى، چاىځ ېكوم دا داس
يېږ به ژوند ورستنې په پاى كې دى چاىځيو، دا هماغه  . 

 درك كول هماغه د ژوند د ندګرڅ ګد مر.  كويرتياګ ملږ زموې په ژوند كهګنڅ ې دا تجربې چوروګ به واوس
و  اوړ خوا ته كېد مينه ناك ژوند د لرلو لپاره بايد د ژوند په باب مو ذهنيتونه او باورونه يو.  ديانولښبهير رو

 ژوند سرچينه ولټ او خواشينيو درك او د كالښ د ې د تجربو په ژورو كږزمو. وړ كې الس پورې يې تجربېپه ژور
 د شا و خوا كسانو د خالقيت او الهام ې چوېږ توانې وخت كې سرچينه شو، په دې يږ مووړ وغواېكله چ.  دههټپ

  .سرچينه شو

 ېكله چ.  واوسوې په تجربه كولو پسې يولډ ې په پرله پسېچ ژنو،ې حقيقت پګ هغه مهال دمرږ مورهې سربې دپر
د موضوع په .  لرورهې وخهڅ د تجربو له نشتوالي ې چكهځ وو،ړ داستانونه جوېينځ هړ اېناكام شو، په همد

 . پر خپل ژوند ولورووندتياګرڅ ې كوالى شو د تجربې يوه ستره حرانتيا هم شته، هغه دا چېژورو ك

 ږ سره سرسري چلند موېرې وېله د.  كومه تجربه ونه لروې په ژوند كږ موې تجربه نه شته، چېروونكې بله وې دتر
 شي د وخت په دىېك. وړ تجربه كهګ ژوند په ژوره توې هم دا توان لرو، چږ مووېږ وپوهېته دا وخت راكوي، چ

 ې په مرسته همداس شفافيتې هم د همدګ مرې چو،ېږ ته ورسيكوړ او شوق پاروونكو اوڼ رې سره داسدوېرېت
 . شيڼرو

 



  تمرينونهېينځ لپاره ې سره د مينانځله 
 

 دغه ېهيله ده چ.  زمينه برابرويې تجربېتينښ په باب د رې ته د هغږ په باب مطالعه موې سره د مينانځ له
ه  هغېينځ كه د زياتو تجربو هيله من ياست، زه وي،څ وهې جنبېينځ ې په برخه كې سره د مينانځمطالعه له 

دغه تمرينونه په . دمږ ېاندړ وه شوي، ستاسو پكارهښ ورګټ راته ې كاىځ او كاريګولټ په ېفعاليتونه چ
 تمرينونه بايد ستاسو په ذهني ېينځ.  ووورګټ پوري او هړ په زرډې لپاره ونوالوګډ د ې كاىځ او كاريوګولټ

 ياد ساتئ، يو غوره تمرين كىټخو يو . لري تياړ ته ارتياګ بيا د بل چا ملې نور يېينځ ترسره شي او ېچوپتيا ك
ئړ زده كې ترهڅ ې تاسېهغه دى، چ . 

هڅ لپاره هې تمرين د مينىړلوم  

 او ئړ كټې پګې سترې مو مزاحمت نه كوي، خپلوكڅ ې چنئ،ښې د لسو دقيقو لپاره كې كاىځ په هغه ىړلوم
ئړدقيقو وروسته دا جمله تكرار ك لسوځتر هرو لسو پن. يړ ارام وكې چئ،ړخپل ذهن ته يوه دقيقه وخت ورك : 

”  “ سره مينه لرمانځ له زه

. يېښېږ پې ستاسو په بدن او ذهن كې چئړ تجربه كهڅ او هه ئړ ارام وكې ثانيلسځ هر تكرار وروسته لس پنتر
 لوډ يو ې كانځكوي؟ ايا په ) بخار( مو كا هښايا پ. ” سره مينه نه لرم؟انځنه، زه له “: ايا ستاسو ذهن دا وايي

 تمه نه ې تجربې ستاسو د كومې برخه كېد نه شته، په وابځ ته سم او دقيق تنوښ احساسوئ؟ دغو پويښخو
ي؟ېښېږ پهڅ سره مينه كوئ، انځ له ې هيله لرئ كله چې كوئ دا دى، چې يې تاسې كار چنىې يوازدى،ېشي ك  

د دغه تمرين د پايلو . ئځ ته وويالرې سره خپل بهرني چاپۍ وروسته په ارامئ،ړ دقيقو لپاره وكوڅ تمرين د دغه
ئړ هم له خپلو دوستانو سره تمرين كې يا يئ،ړ سوچ وكهړپه ا .  

هڅ لپاره دويمه هې تمرين د ميندويم  

 ګړې دا نيمېوروسته مو په ذهن ك. ئړ يوه دقيقه مو ذهن هوسا او ارام كنئ،ښې كرار كوګ ستروټ په پىړلوم
ئړ تكرار كېلځ وڅ - وڅجمله  : 

”  .“ سره مينه كومانځله كبله له . ... دزه

 كهډ هم دا خالي برخه هڅ كه كوي؟ډ دا تشه برخه ې ايا ذهن مو د جملې چورئګ او وئېږ هر تكرار وروسته ودرتر
 د دغه تش ې ذهن مې وليدل چېما په خپلو وروستيو تمرينونو ك. ئړ يا نه، خو بيا هم دا جمله تكرار كي،ړك

ړې ك غورهې جملولهډ وڅ لپاره اىځ :  

  . سره مينه كومانځ له كبله له ې د مينانځزه د  

  . سره مينه كومانځ له كبله له ې د كركخهڅ انځزه له  

 . سره مينه كومانځزه د خوب د خرابوالي له كبله له  

 . سره مينه كومانځ له كبله له ږې لوېزه د خپل 

 . سره مينه كومانځ د احساس له كبله له ښۍ خوېزه د خپل 

 يوه الر ې سره د مينانځ او له ئړ هيله لرئ د خپل بدن دننه فضا ازاده كې ومنئ، چكهځ هم دا تمرين ې تاسيياښ
  . ته ستانه شئړۍ نۍ بهرنې خپلرتهې ب،ړ تكرار كېلځ وڅ - وڅ مو دا تمرين ېومومئ، كله چ

هڅ هيمهې لپاره درې تمرين  د مينيمېدر  

 ۍنېقلم او كاغذ راواخلئ او الند. يېږاطر د ليكلو اوزارونه كارول ك په خې سره د مينانځ له ې تمرين كې دپه
ئړ كهړجمله لس واره بشپ : 



”  “.... سره مينه كوالى، كهانځ به له ما

(  ( چاغ نه واىرډې سره مينه كوالى، كه انځما به له : هګد ساري په تو

 پورته مو وليكل، د ساري په ېچ ئ،ړ ككډ په هماغو تورو ايونهځ جمله وليكئ، خالي ۍنې بيا الندوروسته
هګتو : 

”  .“ سره مينه كومانځله كبله له ...  د زه

، ) سره مينه كوالىانځ چاغ نه واى، ما به له رډېكه دومره “:  مو ليكلي ووې برخه كړۍ بله مانا، د تمرين په لومپه
م سره مينه كوانځ له كبله له تښزه د خپل چاغ“:  بيا وليكئې جمله كۍ وروستېپه د “. 

هڅ هلورمهڅ لپاره ې تمرين  د مينلورمڅ  

 جمله ۍنې شئ او النديرځ ته وګد هغه ستر.  كويرتياګ ستاسو ملې چنئښې يا كئېږ ودرېاندړ هغه كس په ود
 : راولئډنځ ې يا هم لس ثانيهځ تر هر تكرار وروسته پنئ،ړ تكرار كلهځ لسځپن

”  “ سره مينه لرمانځ له زه

 ووايي، ايا تاسو ې په تاسو ويني، تاسو ته يې تر هر تكرار وروسته يې چهڅ هغه ئ،ړ وغواخهڅ ريګ خپل ملله
  خوا ته مو وكتل؟ې ايا بل؟ې رپولګېستر

 . ورته وواياستې كتنېوروسته بيا خپل. يړ دا تمرين ترسره كرىګ ستاسو ملاى،ځ ستاسو پر ې داوس

 : كار واخلئخهڅ جملو نيوې كوالى شئ له الندېتاس

سره ژوره مينه لرم انځزه له   .  

 . سره مينه لرمانځزه د خپل چلند له كبله هم له  

  . يمړ وې د مينرډېزه  

مړ هم مينه ترالسه كخهڅ او له نورو مړ مينه نورو ته وركولهټ خپله مړزه غوا  .  

هڅ همهځ لپاره پنې تمرين د مينمځپن  

 د خپل بدن په اندازه د يوه انسان ىړلوم.  لرئتياړ قلمونو ته اهګ رنوڅ سپين كاغذ او ټ تمرين لپاره يوه غې دد
 اكئټ وګبيا هغه رن. اكئټ كوي، وندوييګرڅ ې ستاسو په اند د مينې چګوروسته يو رن. ئږ وكاورځ انټغ

ندويګرڅ نشتوالى ې ستاسو په اند د مينېچ .  

د ساري . ئړ كګ رنې برخړ وې يا هم د كرك،ړ وې د مينورځ په كار اخيستلو د خپل بدن د انخهڅ ونوګ دغو رنله
 له پوندو سره وښ د نشتوالي لپاره وكاروئ، نو كه د خپلو پې د مينګ رنړ او خې د مينګ كه شين رنهګپه تو

ئړ وركګ رنړ خي،ځ مو بد راخهڅ رټټخو كه له خپل . ئړ وركګ شين رني،ځ نه راخهڅمينه لرئ او بد مو ور . 

زما د “:  وليكئې، بل ته ي” شيانړ وېزما د مين“: ن ته وليكئيوه ستو. ئړ كړ نو پر كاغذ دوه ستونه جواوس
هګد ساري په تو. ” شيانړ وېكرك : 

  شيانړ وې د مينزما

ولډ ې د سپي د ساتنزما  

ې متانېښو  

ې مښې زما تمه پې كۍ ستونزو په اوارد  

  شيانړ وې د كركزما

ې مېپوند  

ې مولډ ګ تد  

ې مې خبرولهډ كنايه  

  لريتياړ ته اې مينې ده، چژندنهېد وجود د هغو برخو پ تمرين موخه ستاسو ې دد



 او ېتنښ لپاره پوړې د زده كې سره د مينانځله 
وابونهځ  

 
  ده؟تنهښانغوځ سره مينه انځ له ايا

 ال ې چئړ كندهګرڅ تر احساس وروسته خپلو شا و خوا كسانو ته دا ې د كركخهڅ انځ له ې هغه ده، چتنهښانغوځ
 په انځ د ې چومرهڅ.  توپير ويرډې ځ ترمنړۍ نۍ ستاسو د بدن او بهرنې چې حال كېداسپه .  احساس لرئهښهم 

 ې تاسېواكګ ې چئړ ته دا ثابته كړۍ نۍبهرن ې خپلې نه لرئ چتياړ بيا دومره اتهې اصيله مينه ولرئ، دېاندړو
 . ياستړ وېهم د مين

دي؟” مثبت سوچ كول“ سره مينه، هماغه انځ له ايا  

 او مثبت سوچ وړ وكهډډ خهڅ له منفي سوچونو ې چويڅ هتهې دږ موكلونهټ اېينځپه باب ” ولومثبت سوچ ك “د
 د جك په اىځ پرې كوو او د دهډډ خهڅ ې جملېله د” زه له جك سره مينه نه لرم“:  مثالًېكه دا سوچ ولرو چ. ولرو

 ې او په مينه ترې وي، منو يېس چ هر احساې كهړ په زده كې سره د مينانځخو له .  سوچ كوويزڅ پر يوه مثبت هړا
 دىېك. اكوټ واىځ پرې يو مينه ناك او غوره شى يې چوړ وكهڅ يا هم هو،ړ وكې ترهډډ ې چاىځ پرېد د. وېږرېت

. ئړ كې محدوده يې چې تر دوي،ړ مو يوه فضا جوونګدا غبر. وړ له كبله مينه وكې د كركخهڅ انځ له ىړشي لوم
 ې شئ، دا دى چې ترسره كوالى يېيو كار چ. وړ وكخهڅ ورهړ زده كېس راكوي، چ ته دا چانږمو سره مينه انځله 

كركه هم د . ئړ په خاطر مينه وكې كركې سره د همدغانځ له ي،ځ موضوع په خاطر بد راې مو د يوخهڅ انځكه له 
 ومرهڅ، هر ويهګنڅيو احساس كه هر.  راوستالى شيې تر خپل سيوري الندېخو بيا هم مينه ي.  دىخړژوند يو ا

مينه .  راتالى شيې تر سيوري الندې منفي او حيرانوونكى وي، كه تجربه او درك شي، د مين،ړ وېد كرك
يړ وركګ رنلې او بيړ راونغاې كانځ تجربه شي، په ې چهڅكوالى شي هر .  

 
م؟ړ وكهڅ وي، رهې سره مينه هانځ له ې مې چكله  

 پر وخت، د همدغو ۍ او نيهلې كرك،ۍ وسيله ، د خواشينۍندګړ ولوټ ته د سفر تر ړۍ او سمسورتيا نښۍ خود
 تر ې سپاره ياست، چېړۍ فضايي بې پر داسې چلند سره تاسېپه د.  سره مينه دهانځاروايي حالتونو له كبله له 

  . هم تجربه كوالى شئېوكڅ ګې جولوټ

خو هيله .  ته بياييوكوڅ وړ لوې د مينخهڅ ې له كندۍ د خواشينې تاسې په رپ كوګ وخت نه نيسي، د سترمينه
 ې له دهګ په توې ازموينې شوئ، د يوې روحيې كوم وخت بېكله چ. ئړ زما په خبرو بسنه ونه كې يوازېده چ

  . كار واخلئخهڅچلند 

 هڅ هم د بيا يادولو هې كله يروو،ې كله دا مينه ه،ې په برخه كې سره د مينانځ تل له ږ موې خبره دا ده چړ غور ود
 مينه تو،ښ هاخوا واوخهڅ ې پولې له دې نوي بدلون سره عادت شو او كله چې له خپل دې چئځراكوو، نو 

 . واخلوې او خوند تروړورسره وك

 
  لرو؟خهڅ كركه ورې چو،ړ مينه وكهګنڅ هغه كس سره له

 زيات كهځ.  او ستونزمن تفكر دىړ يو لو”هړ سره مينه وكيډاونګله خپل  “ېدا هيله چ.  دهتنهښ پويزهټ يوه بنسدا
  . اخته شوي ديناهګ ې په ژوري،ړ نه شي كوالى دا جمله تل عملي كې كسان چتونكيښخيرغو



 والوزو او زې په يوه خخهڅ له خپلو احساسونو يړ غواخهڅ ږ له موې يوه وجه دا ده، چدلوې متل نه عملي كې دد
 . ونه نيسوې بايد په پام كېڅدغه راز خپل موقعيت ه. وړ مثبت ليد خپل كهړ په ايډاونګ د خپل اپهڅنا

 سره هم يډاونګ شو له خپل اىړ وروسته وكاييښ و،ړ سره مينه پيل كانځ په خاطر له ونګ بايد د خپل غبرىړلوم
 غوسه ناك يم، يا هم رډې يډاونګكه زه تر خپل .  دىىړ مو پيل كخهڅ ځ كمزوري دريرډېله . وړمينه پيدا ك

 ورسره ې نه منم، نه شم كوالى چې او ويمړخپلو احساساتو سره روغه ونه ك له ې تر هغه مهاله چم،ېږرې بخهڅور
 سره مينه انځ له ې او يوازې يوازې سره مينه، يو ارماني سوچ دى، خو د تحقق الر ييډاونګله خپل . مړمينه وك

 . ده

 
و؟ړ خالص كهګنڅ خهڅ له خپلو نابللو احساساتو انونهځ  

 ې د كوم شي د تجربږ موې چكاريښ ېداس. وړون لپاره يوه ژوره كتنه وك د خالصخهڅ له خپلو احساساتو راشئ
خو بيا .  يوه تجربه ودرووې دږ موېخو دا امكان نه لري چ. ويړ ته ستونزه جوږ دغه شى موې كوو، چهڅدرولو ه

  . دهړې تجربه مو كهړ بشپېواكګ ې هيله يو چې هم په دېد

 له شلو كلونو ه،ګد ساري په تو. دىې نه شو خالصخهڅ شر  وخت هم د احساساتو لهېڅ هږ موې حقيقت كپه
 كومه الر نه ېتېښ د تخهڅ ده، خو له احساساتو ې پاتاىځ پر خپل ې هماغسرهې احساس لرو، وېرې د وېراهيس

 د دننه فضا ږ لرو، زموتياړ اې ته چهڅ د خالصون بله الر هم نه لرو، هغه هڅ له احساساتو ږلرو، له بله پلوه مو
  . شي، احساسات مو راپارويهېښ ته كومه ستونزه پږ موې چېپرته له د. تيا دهپراخ

 كوو، نور نو د هڅ د تجربه كولو هې يېكله چ.  خپلووې د هر شي په تجربه كولو سره يې ده، چنهړ يوه السته راودا
  . خالص شوي يوې ترولډ په بل ږ نو موي،ېږدرد احساس نه راپات

 
  نور كسان ورسره مخالف دي؟ې چوړ مينه وكهګنڅ خپلو هغو هيلو سره له

 ټې پې مېتنښ او غوې هيلې خپلې چدليګې لېزما د ژوند زيات كلونه په د.  درك كومهګ ستونزه په سمه تودا
كومه .  نه ويې سمې به مې او هيلېتنښ غوې كاوه زياتومانګ ما ې دا وه چې كوم يوه وجه يومانګ. وساتم

 . به همدمېورځ ې كوله، چهڅ هولوټ د هغو د پې به مكهځ به ونه لري، نو تياګړنيم

 سره تنوښ د نورو له غوې مې هيلې زياتې چورمګ دم،ېږ خپلواك پرې د خپلو هيلو د منلو په برخه كانځ ې چكله
 نه ده، همدغه تضاد كوالى شي ې احساس لري، يا كه داسهښ ېاندړ په وتنوښيا به هغوى زما د غو. تضاد نه لري

يړ لپاره زمينه برابره كدوې ته د رسكيټ ګډ يوه ېچ .  

 د ترالسه كولو پر ې هيلې شي، د يووولېښ ذهنيت ازاد پرې لپاره دېتنښ د غوهڅ د يو ې كوم دا ذهنيت چفكر
 ې يځ او هيلو د لرلو او د ترسره كولو ترمنتنوښد غو. يځرګ المل دوې د ذهن د اخاللې دى، چامګ ندىګړالر يو 

 ېولټ ې خپلې چوړ دا وخت وركانتهځ ده روري او د خپلو هيلو د منلو لپاره ضكالښد ژوند د .  توپير شتهرډې
 و،ړ كې بايد ترسره يې مهم كار چولوټتر .  هم كوالى شوې ولرو، نه يتياړ ادوې د ترسره كې نه يو،ړ تجربه كېهيل

 ېكله چ.  ونه ساتوټ راز هم پولډ ېڅ هخهڅ انځ له ې مانا چېپه د.  ديې صداقت لرل او ساتل يېاندړ په وانځد 
 ته مثبته پايله ولوټ ې چو،ړ وكاكنهټ يوه ې كوو، كوالى شو داسىړجاړ احساس سره يو جودرونيله خپل يوه 

  .ولري

 
  بايد يو بل كار هم ترسره شيرهې سربې سره پر مينانځ له

 نور كارونه هم بايد ېينځكوي،  سره مينه كفايت نه انځ له ې يوازې چكاريښ ېداس. مېږ پوهې په خپله دزه
.  مخ شوولډ لرو، په فعاالنه تياړ ادوې ورسره د مخ كېبايد له خپلو احساساتو او نورو شيانو سره هم، چ. وشي



 كه دا كار ترسره نه شي، په يوه ې حال دا چروو،ې هې سره يۍ په اسانې دي چهڅ سره مينه هغه انځ هم له هڅكه 
 ئ،ړ له خپل يوه كار سره د خپل كم حوصله توب له كبله مينه وكېكله چ. يېږوده در ږ او زموږ سره موږ غهړناو

 . شئ، بريالي به ياستې وي او ترسره كوالى يړ وښې ستاسو د خوې چئ،ړوروسته هغه كار ترسره ك

 
  مرسته كوي؟هګنڅ ستاسو له بدلون سره ه،ړ زده كې سره د مينانځ له

 . دىىړ بدلون مو پيل كانځ د ئ،ړ سره مينه وكانځ ياست له ې چهګنڅ لكه ئ،ړ وكهڅ هې چبهې شهغه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ه؟ړ زده كهګنڅ مينه ې سره مانځله   
 

 ه،ړ ترالسه كې يوه تجربه م،ې وځې ورۍ وروستۍ زما د نهه ويشت كلنې چې كځپه يوه توده ور) يړاو( دوبي د
 انځيا په بله وينا، پر .  سره مينه ولرمانځ بايد له ې چلړ كې زده مېيان. ړ راكېم ي كتاب د ليكلو الهاې د همدېچ

  .مين شم

 ۍ اوونې دوېنژد. هړ حس كې مپهڅ يوه ې اخيست، د مينامګ كرار - كرارېك) وډكلرا( په ې چې حال كې داسپه
 راوه،ې تې كحې او تفردوځېرګ  پهېزيات وخت به م.  وې ته نژدارښ همدغه ې چ،ې وړې كېرې تې په يوه كور كېم
 جنبو يوه لوېالبېد ب. مړ پر خپل ژوند يوه كتنه وكې درلود چې كم وخت مرډې.  نه كاوهې كوم مهم كار مېچ

نوى له . مړ خپل تخصص پيل كې متلښ پايته ورسوله او غوې خپله دوكتورا مه،ړ كرهې تېانتقالي دوره م
 ې نه په كې موكڅ ې شوم، چنګ استوې سيمه كې او په داس وطن و، ووتمې كاله موڅ ې چخه،څكلفورنيا 

 ېداس.  درلودتښ ارزرډې يو وخت ې وو، ما ته ييښ ايې پرې شا مر تې او هغه ژوند چۍدوستان، كورن. ژندلېپ
 توبېد دوو اوونيو دغه يواز.  ته په راتلو سره به په يوه ساده او نوي ژوند پيل كوماىځ نوي ې چكلولټ اېم

 شم، اروايي ړ تل ته هم الېمكځ ې ان كه د خاورينم،ړ سره روغه ونه كانځ له ې تر هغه مهاله چل،ړدارازده ك
ړې تجربه كېپڅ ېرډې يوښ كله خو- او كلهېرې وتوب،ې د يوازې مې موده كېپه د. سكون به ونه مومم .  

 هګنڅ انځ:  ومهټ په لوابځ د ېتنښ پوې د يوې كلونو راهيسروډېله .  هم له ستونزو سره مخ ومې خپل كار كپه
 بدلوالى شو؟

 بدله ړۍ او شا و خوا نيكړ خپل اان،ځ شم اىړ وكې په مرسته يې وم، چې كهټ په لېزګې انې يوې تل د داسزه
 هم واخلم او ې پترانوټاكډ د ې ته ورشم او ان چګېانڅ ې د ارواپوهنې ايستم چړ اتهې دېتنښ پوېهمد. مړك

 ونوګ په زرم،ړ كونګډ ې كوډغون پوهنيزو ونوګ زه په سلې المل شوه چېد د تنهښهمدا پو. ورمګورسره و
 او ديني پوهانو سره وونكوښ پوهانو، مذهبي الرونوګ دغه راز له لسم،ړ مطالعه كې مجلېوندړكتابونه او ا

ىړ نه و ترالسه كوابځ هم خپل ېخو بيا م. ورمګو .  

 او نيښې كې او ذهن مهړ پر زې راسره نه و، چوابځ ېداس خو دم،ې تيوريو او حقايقو پوهروډې په ې حقيقت كپه
 په وونكيښ د ې د ارواپوهنې هغه وخت مكهځ حياتي وو، رډې موندل راته وابځهغه مهال .  ومنيې يېضمير م

 په تدريس الس ېاندړ په ويګولټ نيړدلوم د محصلينو ې په بهير كۍ اوونې وه، ما بايد د يوړې كهړ زده كهګتو
 ول،ځرګ سره انځ له ې ميېټ درانه پرډې هم د حقايقو او تيوريو هڅ وه، كه ې د ليسانس دوره يې چ كوالى،ېپور

  . لرمخهڅ نه وي، رضايت به نه وريړ تجربه كې چې تدريسوم، تر هغه وخته مې چهڅ هغه دمېخو بيا هم پوه

 ې مدليېاور. وجود واكمنه شوه ولټ پر ې مپهڅ يوه ۍ وم، د ناكراروبډ ې او په سوچونو كدمځېرګ ې ونو الندتر
ما هم . يېږ نورانيت او روحاني كمال ته ورسې چنيښې كې الندې ونې بودا تصميم نيولى و، تر يوېوو چ

 تر ې چدمې وپوهې په رپ كوګد ستر.  به نه درومګ خپل تم،ړ ترالسه نه كوابځ ېتصميم ونيو، تر هغه وخته چ
 دولى،ېږ خپلو تجربو ته نه و لوابځ هم دا ې مكلهېڅه. لهاند وم الې پسوابځ په ې په خپل وجود كېاوسه پور

 ې تجربې او پر خپلتلښ پوانهځله .  ذهن ارام شوې ماپهڅنا.  وهړې كتنهښ همدا پوخهڅ له هر چا ې پرته مانځله 
  . درويېاندړ په وېتنښ پوې د خپلږ موبهې هماغه شې چدى، االيشه تفكر ې هغه بډاډ

 تنهښ ذهن ته بله پوې كوالى شم؟ اوس مهڅ د يوه ستر بدلون لپاره ې كانځ په ې چه،ړ ك مطرحې داسې متنهښپو
 ې ثانيې بيا ذهن ته راستانه نه شي؟ يو دوې چلند كوالى شو، چهګنڅله خپلو احساساتو سره . يځرګهم را

 تر ونو . نيولى وېول وجود يټ زما ې چ،ې غوندپوڅ ذهن ته راغى، د احساساتو وابځ ې د هغېوروسته م



 د ې مېتنښ غلى شو، نو دا پوږ دا حالت لېكله چ. دمېزړ ولې الندۍ او د دغو احساساتو تر انرژدمېرخڅ وېالند
ې وموندلې كپوڅ كوډ په يوښژور احساس او له خو . 

 ې په هماغه شدت سره يې كوالى شې چومرهڅ ه،ړ كېاحساس ي:  دا ووابځ م؟ړ چلند وكهګنڅ احساساتو سره له
 ولټپه خپل . مړ حيران كهڅ ږ لوابځدغه . هړ سره مينه وكانځ او د هغوى د احساسولو په خاطر له هړاحساس ك

 له خپلو احساساتو سره بايد ېم چېږ او وپوهمړ مرسته وغواخهڅ له خپل ذهن ې وه، چړې كهڅ هې مېژوند ك
 ې او سوچونو په تل كنوېښه اند كلونه د خپل مغرورانرډې د چلند دا الر اصلي الر نه وه، زه م؟ړ مينه وكهګنڅ

 د خپلو ذهني مهارتونو په مرسته كوالى شم خپلو احساساتو ته يوه الر ېزما تصور دا و چ.  ومې پاتلېكښرا
دا .  دا د ذهن تر حد ها خوا خبره دهې احساس شي، چې احساسات بايد يوازېچ ودهښ دا ووابځخو . مړپيدا ك

 . ومانهې ويلو پرته مهڅ له ې متفاوت و، چرډې له خپلو دوديزو سوچونو سره ې موابځ

 هر ې چودلښ ې مې او پردمېهمالته ودر. ومځرګ راوخهڅ له خپل هر احساس انځ رڅې په رې د تې چاىځ پرې دد
هغه .  او هيلو ته تسليم شومېرې وتوپ،ېزه يواز. يځ پرمخ او سر راواوري او ما ومينرڅې د باران په ېاحساس م

 ېپڅ ۍ او خواشينۍ د خوابدې مې سينه كهپ. ولهټ د ماسك تر شا پې تل مې ته راوبلله، چانځ ې غوسه مولهټ
  . شيانو هركلي ته ووتمولوټزه د . ې سره وپاشل شوې او په ما كېدټېوخو

 زما پر لوري ې وم، چوبډ ې كاڅ له خپلو هغو احساساتو سره په ندم،ې ودرې نيم ساعت لپاره تر ونو الندد
 كرار شول او ما په اپهڅ شيان ناولټ ې چېتر د.  د احساساتو او تضادونو يو سيند شوې وجود ملوټ. راروان وو

 هڅ رډې ې چدمې يو سيل شو او زه وپوهښۍ د خواڼدا ر. هړ حس كاڼ رۍ او هوسايۍ د ارامېخپل وجود او ذهن ك
  . دييړ زده كېم

 د يزڅ هڅ ې چدمېوپوه. ړې كوابځ هم ېتنښو پې زما نور،ېتنښ پوې خپل هر احساس سره د چلند په برخه كله
 د ژوند او ې ژوند كولټما په خپل .  كويخوندهې مقاومت ژوند بې چدمې وپوهندهګرڅپه . يځرګبدلون المل 

 او دمې درې كځ په مخالف دريې يبه زه دم،ې سره مخ كېرې به له وې كله چى،ړ مقاومت كېاندړواقعيتونو په و
 په تونوښ او ارزې د احساس، مينې ژوند مولټ ې چكاريښ ېداس. مړ وشې ليرې يانځ له ې كوله چې په مهڅه
 ولټ سره ې له ددم،ېږ مقاومت پرې تصميم ونيو چې مې كبهې خالصه شوى و، خو په يوه شې په مقاوت كېاندړو

  .شيان بدل شول

 شيانو ته ړ وېد كرك. مړ ته سالم وكې وجود سره مينولټ په خپل دمې وتوانود،ېښ مقاومت پرې مې چبهې شهغه
 د مقاومت ې مېكله چ.  درلودهتياړ ته اېاخر هغوى خو هم مين. ړ وكې يې پرانيستله او هركلى مهېږ هم غېم

 ې مېازاد او هوسا شوم، داس. ي ديړ كګينټ يكيړ اړ بشپې سره مانځ له ې چرلګې انې ومود،ېښچلند پر
 ې سره مۍانخبرځ په ې وه، چبهې هغه شبهې شۍنړپه اند لوم د سيند له بهير سره سم روان يم، زما ې چرلګېوان

دمېږېزه بيا وز!  وهځ ورېدنېږې زما د بيا زځدا ور!  هوه،ړهوسايي او ارامتيا ترالسه ك ! 

 
ې عمل كپه  

 په ې مقولې د تلپاتې په ارواپوهنه كې دا هغه ستونزه ده، چم،ړ هم وكنهڅېړ د مقاومت په باب نوره ې چمړغوا
 او د خالقيت د تنوښ غو،ې جنسي غريز،ۍ خواشين،ېرې د وې د ژوند په بهير كږمو. خت ورسره مخ يو هر وهګتو
 او دا مقاومت د يوښ مقاومت وانهځ له يد باېاندړ د دغو تجربو په وې دا هم زده كوو چي،ړ كې تجربزوګېان

 پر خپل وخت وېږ نه پوهېچ ي،ېږ كتهځ رامنكهځ مقاومت ،ېولنټ يا هم د ي،ړېږ والخهڅ وونوښميندو له الر
وړ چلند ورسره وكهګنڅ .  



 مو مقاومت د نورو ېاندړ شي د جنسي غريزو په ودىې ونيسو، كې په پام كې به جنسي غريزهګ ساري په تود
 دىې يا هم دا مقاومت كو،ړ كې ليرانهځ بايد له ې جنسي غريزې پايله وي، چوونوښ الركارهښ او وټخلكو د پ
د جنسي غريزو د منلو لپاره د . وېږ نه پوهولډ له هغو سره د چلند په ې چكهځ وي، ندهږې د تصميم زږشي زمو

  . پرانيستل ديې خزانې شوېرې او هټې پېخپل وجود پرانيستنه، د يو

 له السه يكيړ اغې خو له ژوند سره خپل نىړلوم.  لريې پايلې شوكلټ مقاومت، نااېاندړ په وې تجربې خپلد
 مقاومت كول ې يېاندړ دى، خو په وونګ غبرغې نږ شخصي تجربه زموږ زموخهڅ ژوند  هم لههڅكه . وركوو

 به د ږمو. وروګ ژوند ته ې چخهڅ ېد د تت غبار له پرونونوګ مثال لري لكه د خپلو باورونو، عقايدو او غبرېداس
 ېاندړ په وې د تجرب. نو خواشيني يوورو،ګ ترشا ژوند ته ې د پردې هيله لرو، خو كله چې تجربېندګرڅ او ېغېن

 په ېژندنې د خپلو جنسي غريزو د طبيعي پې كله چ،ې په مثال كزوګېد جنسي ان.  بله ستونزه دهز،ېد مقاومت اغ
ندووګرڅ ې د جنسي تخيالتو، خواشينيو او ژورو باورونو له الرې غريزغه مقاومت كوو، نو دېاندړو . 

 ې مېاندړ وځې وروڅ. يېږندګرڅ ورو را- سره وروودېرې د وخت په تېزې اغېبې شېوونكړ برخليك جوې هغد
 تصميمونو ينوځ او ېرې وې راته د خپلرمنې خوندوره وه، ونيوله، يوه مرهډې ې چه،ډ مشورتي غونۍنړخپله لوم

 ې د هغوم،ځرګ راوخهڅ ېرې هغه له وې چاىځ پرېد د. لهړ راوسپرهې وې د هغې مىړ وه، لومېلپاره راغل
 دقيقو وروسته لسوځ تر پنې يې كله چي،ړ احساس كې يولډ ړ ومني او په بشپرهې و خپلهېمرستندوى شوم، چ

  . معجزه وشوهۍ يوه كوچنوده،ېښ تر شا پررهېخپله و

 پرته ې ستونزولډ له هر ې په ذهن كې ورته ستونزمنه وه، د هغې مخكې تر تجربې تصاميمو نيونه، چړ وتياړ اد
.  هم موندالىې اقدامات يړ وتياړ اوچتاوه، بايد د اې چې يامګ يو ېداس اكالى،ټ الر ې بايد داسېد. ترسره شوه

 تښ په دروني نوې د دې چي،ړ تجربه كېانګ موضوعېينځ ې په يوه بهير كې ته دا وخت وركوي، چانځته وا 
  . راغلمې الندېزې تر اغېزه ي.  لرلههړ اې يېپور

 له ې هغه پخوانى سرمشق مې ليدل چېرچي وم، نور م ننداېبې شړۍ د لومې سره د مينانځ له ېاندړ موده وهڅ
 مينه ې هممهاله مې وه، حال دا چېلړ شانهځ مينه له ې مهاله پورې تر دېما د خپل ژوند په بهير ك. يځ هځمن

 له هغه ېوروسته م. تيښ وتخهڅ راې يو كار كاوه، چې داسې خو بيا به مدم،ې كېخلكو ته نژد. ورسره كوله
خو كله .  نه يمړ وې زه د مينې دا و چكلټ درلود، زما پخوانى اې مې كلهګنځ په ې چه،ړوك استفاده خهڅوخت 

مړ كې دفع يې چېپرته له د.  د نورو مينه هم منالى شماپهڅ زه ناې چدمې نو وپوهه،ړ خپله مينه احساس كې مېچ .  

 يكيړ اونكيښ رضايت بخنيړم د ژوند لوې سره مخ شوم، چېرمنې مې مينه ناكې له يوې كڅ دوو اوونيو په ترد
لړ كګينټ ورسره ېم .  

 دا پوهنه بيا نورو ې لري، چتياړ ته ااوړ يوه نوي پې سره مينه د پوهنانځ له ې دا دى چخړ منفي اې ستونزې دد
 د ې كهټ په يوه تياره كوېكله چ.  لريتياړ ته اې مينې سره مينه د هغو شيانو دقيقه كتنه ده چانځله .  دهړ ته اوڅه
 اڼ يوه قوي رې د پرتو شيانو يو تت سيورى وينو، خو كله چې په خونه كې كوو، يوازونټ په مرسته لې شمعېوي

 هڅ تارونه، پاشل شوي سامانونه او هرېالځ د وڼ كونجونه، د غولټ شيان، ولټ ې ولرو، كوالى شو چېپه واك ك
 په يو عاشقانه نظم هټ كوهډ وهګډ دا هګ توېدپه .  ليدالى شوهڅ هرړ وې د مينې به ووايو چهګ توهډپه لن. ووينو

 ليد صفا كوي، ږ خو مينه زموو؟ړ بد وومرهڅ خهڅ لوډ د كور له پاكولو او بيا اوږ موې چئېږ پوهېتاس. يېږبدل
 د پراختيا لپاره ې د مينې يږ موورو،ګ وهګ په سترې د كور، الرو او ونو كارونو ته د لعنتي دندې چاىځ پرېد د

  . شيكډ خهڅ به ژوند غني او له خوندونو هګ توې په دو،ګڼانس يو فرصت او چ



 نه ېښ دغه كار به دايمي ارامتيا تضمينوي او د تعادل نشتوالى به بيا پې سره مينه دا مانا نه وركوي، چانځ له
ورسره  بايد مينه ې پوهوي، چهڅ په هغه ې تاسه،ړ زده كې سره د مينانځله .  دىورځ يو انې د دې يوازېبلك. شي
ئړوك .  

 بهې په يادوئ، خو شې وروسته يروئ،ې سره مينه هانځ له ېبې شۍ تر وروستې به هم غالباً زما غوندېتاس
 سره مينه انځ له هښ په خپله خولهځپه مليونونو .  په يادوئرتهې بې دغه راز وروسته يروئ،ې هرتهې بېوروسته ي

 ي،ځ اصلي بدلون هغه وخت راكهځ نه ده، ره خبړد اهميت و رهډېدا . ئړ وهځ له منرتهې بېپيلوئ، خو وروسته ي
 راغالست دى، نه د هغه په هښ سره مينه ژوند ته انځله . ئړ سره مينه پيل كانځ له هښ په خپله خوې تاسېچ
 بايد بدلون ومومي، بدل شوي ې چهڅ هغه ورئ،ګ ژوند ته خهڅ ځله دري" والتياېل" د ېكله چ.  مقاومتېاندړو

 د ې مېاندړ وېتر د.  شوكډ خهڅ ږوځ نور هم له خوند او ېژوند م. لړ بدل كهڅهر زما والتياېل ېهمدغ. دي
 ې چاىځ پرې وه، د دوونهښ ارواپوهنه او ېزما كار چ.  شولكډ ې له مينهڅخو اوس هر.  احساس كاوهياړست

 او دا اوبولم ته رېخلك مين ې هيله پيلوله چې په دې به مځخپله ور.  بدل شوهڅ بوج وي، په يوه غوره هېراباند
  . فرصت دىكې سره مينه يو نانځ له ې چمړورزده ك

 كوو، د هغه ړۍ غهړ له واقعيت سره غاانځ دى تجربه كوو، ې چهګنڅ ژوند، لكه ې په اوس مهال كږ موې چكله
 بريالي خلك ولوټتر .  سرچينه دهواكځ رډې د ې په ژوند كږ همدا زموې نه شته، چې كوو، چهډډ ندولوګرڅ له هڅ

 ېكله چ.  منل هم د خالقيت سرچينه دهعيت دي وي، د واقې چهڅ او نورو ته اجازه وركوي، هغه انځ ېهغه دي چ
 زياتو واقعيتونو ته پرانيزو او منو ې چهڅ كوو، لكه د خپل وجود درييږ له خپل دروني حقيقت سره همغانځ
 ! پاكوالى، حقيقت او زياته مينه ومنو قدرت،ې شى غوره وي، چهڅ بل ې به په ژوند كېتر د. ېي

بهې شېلېڅ سپدويمه  

 وروسته لتونې او بۍشانې پرېدمهالږتر او. ړ ما ته نور ضروري حس او قدرت هم راك،ېبې د بري شې ونو الندتر
 وموند، ىټ يو موانځ ې سره مګ پر لوري په تې او د تجربودوېښ د مقاومت په پر،ړ وجود پيدا كولټ خپل ېم

 ېتر د.  نور هغه خواشيني نه لرمې چل،ړ احساس كې مې احساساتو او افكارو سره دوست شوم او داسله خپلو
 ما ته د دوو نورو ېزما د دروني يووالي تجرب.  ووړ او بشپهښ شيان يړ زما تجربه كې چدمېوروسته، وپوه

ړ وخت هم راكدوېښېشيانو د پ . 

 ې ژورېپه يو.  مفهوم لريې رواني او د ارواپوهنې توري مدونكيې كارې چورمګ سره ندولوګرڅ دغو تجربو په د
كاريښ سره سم او طبيعي ې له ودې سره، د تجربو بدلون، دارواپوهنېكتن .  

 راته سطحي كار اوړ سره مينه كوله، مذهب ته تې سم وخوت، ما پخوا له مادهړ دا مفهوم زما په اې چمېږپوه
 خندل، راته ې ورباندې مېاندړ موده وهڅ ې هغو سوچونو لرل چ تورو كارونه او دينوځخو اوس د . دهېكارښ

كاريښطبيعي  .  

د .  وهړې دا تجربه كې په غرونو كوډ د كلراې مې چې وروسته تر د،ې د پسرلي په يوه سهار كېاندړ نيم كال ويو
 ۍر نر پې چدهې اورږ غوښ د خپلو پې مې يوازروله،ې رخصتي تۍ پوهنتون پسرلندم،ېرې تې له مخيځپوهن

 اخيستلو پر وخت امګد . نور نو هره خوا چوپتيا وه.  وهېدلې شپه اوررهې اخيستل، دا واوره تامونهګ ېواوره م
 ېاندړ ته والوڅ چا خرېهماغه وخت له يوه كتاب سره مخ شوى وم، چ.  شويرځ ذهن د مسيحيت موضوع ته ېم
 ېپه همد. يړ د دفاع لپاره په ژبه راوانځ د ې مسيح يې هغه عبارتونه راغلي وو، چې كتاب كې و او په دىړك

 خو ،ړ پيام راوۍ او ورورې ته د مينولوډ خپلو نورو هميړ يوه سې چده سيمه ې غرب داسې وم، چېسوچ ك
 كليسا د ې سازمان شوې لپاره و، خو د سمۍد هغه پيام د ازاد.  دىكډ تر هر چا له وينو تويولو ېتاريخ ي

. دمې نه شم موندالى، نه هم پخوا پوهوابځ ېتنښ پوې شول؟ زه اوس د دېښ پهګنڅ هڅ المل شو، دا هردوړېجو



 سره مخ شو، ې تجربې ذهن له يوې د مسيح او مسيحيت په خبرو سره مې افكار راتلل، چې داسې ذهن ته مخو
 ... ويټ بنسوونوښ ولوټ بايد د مسيحيت د ېچ

 او خوند ښۍ وجود په خوولټ زما ېبې شناييېښبر ېيو.  شووبډ ې كواكځ او ۍ وجود په انرژولټ ې موروسته
 احساس ې مينېسارې د بې مېاندړد بشر په و.  وكډ خهڅ اڼ او رښېهغه خوندور احساس له تودو. ړ كوبډ ېك

 وجود ټ راته يو غمكهځاسمان او .  پرانيستل شوېاندړ په وولوټ له كبله د والتياې او لې د مينې مهړز. ړوك
 تفرقه او ولډ ېڅ هځ موجوداتو ترمنولوټزما، د طبيعت او .  په ورين تندي منلهېه ي زما مينې شو، چكارهښ
  . مو كولهاڅ او نكولړ السونه پې په جشن كې د مينولوټ ږمو.  او برابر ووولډ يو ولټ ږمو. دهېكارښ نه لتونېب

 پيام ته د مينه  دغهې چ،ې وموندې الرې درې مېاندړ په ووګ احساسات غلي شول، د خپلو سترې مې چكله
 هڅ ږ شهيد شو، بله الر لې انقالبي الر وه، چه،ړ مسيح غوره كې الر چۍنېيواز.  وهې پرانيستېږوالو خلكو غ

  . نه وههڼ الر ريمهې غنا ومومي، درې د ژوند محتوا مې چې شوه، پرته له دوالىډ او ما رالندهېكارښمعمولي 

 تر اوسه ې دا وه چې پايله يړۍ ووايم لومكارهښ دهېږپر. ې لرلې پايلې حيرانوونكې زما په ژوند كې تجربېدغ
زما دا تصور دى .  تابعيت ته راوبولمانځ نور خلك د ې چ،ړې هم نه ده كې مهڅكليسا ته دننه نه يم ورغلى، ه

 مدې زه وپوهكهځ. لړ الهځ پرته له منڅې هولډ په كچه لرل، له هر ړۍ د نې له نورو خلكو سره مېهغه تضادونه چ
 . يو- يوږ موېچ

 د مخالف ې مېاندړد خپلو شا و خوا كسانو په و.  او وحدت يوواكځ د يوه مركزي خالفت ې كړۍ په نولټ ږمو
 هګ دا په ژوره توه،ړ خپله كهڼ حياتي بې يې زما په ژوند كې چېدا ذهنيتي تجرب.  خپلول ستونزمن وليدلځدري

 برداشتونه او هړ د خپل مذهب په اې چيد باو،ګڼ ليړ تنونهاځ ې كه په هر مذهب پورې چه،ړاثبات او تاييد ك
 مذهب هم پر بل مذهب الس نه ېڅه. يړ كندګرڅ ترا راته هښ ې يوالىګرنڅ او تښ ارزېسوچونه هم ولرو، چ

  .پورته كوي
بهې شېلېڅ سپيمهېدر  

 بهې شيمهېشو، دا در تهځ رامنتځښ خويمې زما دره،ړ تاسو ته ياده كې اوس مې كاله وروسته چوڅ ېبې شې دتر
 كهځ. مګڼ كيفيت واكځ د يوه خپاره ې پر خپل بدن بانديكيړ لري او زه دا ايكيړ سره ابوې شنيوېله دوو مخك

 ېژندنې د معرفت او پې ونيو، هر يوه په ما كې بدن يولټ زما ې درلود، چكانټ ناييېښ يو برې تجربېرې هېد
ړ بدل ك د ژوند مفهومې او زما لپاره يړې كړې جوېرشت .  

 لسوځ له خوا د لسو پنې د شپلځ هرې وم، زما عادت دى چدلىې يوه شپه تر تمرين وروسته غزې مياشتستګ اد
 كله ذهن ارام دى، ارام ې زما بدن ته اجازه وركوي، چكهځ خوند راكوي، رډې مالستلڅ دا ملم،څدقيقو لپاره 

 ورځ رډې د اروايي فشار له كبله ې يو وخت مهكځ خوند واخيست، رډې خهڅ ملستوڅ ې له دېهغه شپه م. يړوك

ې درلودې هم ستونزې سره مېرمنې مې كار كاوه او له خپلرډې ې هغه وخت ماله،ګ .  

 هړ د خداى په اې چرلګې انې ما داس،ړ په تخيل پيل وكې مهړ وم، د خداى په اې كۍ په ذهني ارامې وخت چهغه
 مو هڅ هغه رلګې انې مېداس.  به ويې وي، د بل كس تجربړېال دي، كه پر تجربو وګړې نيمړې زده كې شولړراك

 د ولډ او په شخصي وړ پيل وكونټ په لېك د خپل وجود په ژورو ږ موې چديېږ نه پردلي،ې اورهړ د هغه په اېچ
وړ معلومات ترالسه كهړخداى په ا .  

 پراخ امكانات ولري، ېسازمان چ خبره ده هغه ندهګرڅ ي،ېږ راته كېوونښ ېينځ هم هړ هاخوا، د دين په اې دتر
  . كويچكاريې راپې په ذهنونو كږ هم زموهڅ پرته به نور وګټ به هم نقش لري او له روحاني ېپه تجارتي بازار ك



 تجربه وي، ېتينښ يوه راييښ. يېږ معلومات نه راكول كړ ته بشپږ د خداى او اروا په باب موې چ،ړ وكې مفكر
 ذات او ماهيت ېهغه مخلوق چ. مړ تجربه كانځ هګالى شول د يوه مخلوق په تو شي، خو ما كودىې ترالسه كېچ
  . د خالق د ذات او ماهيت يوه برخه دهېي

 رهې غوسه، وولهټ خپله ې مهګد يوه موجود په تو.  پرانيستلههڅ لپاره د خپل وجود دريې تجربې د خپلې مىړلوم
 د درك لپاره واكځ او د خپل خالق د مړ الېاندړ وماګوروسته يو . ړې كې پاكخهڅ له ذهن ېزګېاو جنسي ان
  .چمتو شوم

دومره تونده . ديېږ رې بدن مولټ ې چرلګې انې مېداس.  وجود ونيوولټ زما ې چاودنې يوناېښ او براڼ د راپهڅنا
ا  يوه بهير ته زمناېښ د برې چلړ احساس كې مېداس.  خوا ته اچولمې بلخهڅ خوا ې له يوې زه يې وه چداېدېږر
 ې وو، ما او زما وجود يې چهڅهر. نده خوې دا خوندور احساس و كه بې وجود ننوت، نه شم ويالى چولټ

 ړ وكې غلي شول نو فكر مكانونهټ دا ې او كله چړ كګينټ انځ اى،ځ د مقاومت پرې مېاندړوزغامه، د هغه په و
  . ويې ستر واكمن به همداسېچ

 د ذهن په ې خداى كوم تفكر او تجربه نه وه، هغه مي،ېږهيت وپوه د خداى پر ماې چدلىې ذهن نه و توانزما
 . وټ پې كټوګ

ې پايلې دويو  

 په تصميم نيولو ې زه يې چه،ړ كتهځ يوه فضا رامنې داسې يې په ما ككهځ ،ې حياتي وې مې تجربې شوېياد
 لپاره له ې سره د مينانځ له ې باوري يم چې زه په دكهځ. د بيان لپاره به همدا عبارت سم وي. مړ كواكمنځ

 فضا ته بيايي ې هغږ او شفافيت مواكي پبهېيوه ش.  نه لرمتياړ كالم ته اليېڅ او يا سپې تجربېكډشورماشور 
 محدوده نه ې پوراىځ سره مينه په وخت او انځ هم له هڅكه .  مينه هم يوه مانا پيدا كويړۍ د نې كې په هغېچ

 او ړې سره مينه د شخانځله .  تر السه كوالى شوې يږشته او مو ېاندړ په وږ يو، زموې چېرېده، خو هرچ
 پرته ده او دا ېاندړ په وږ زموې سره مينه، هغه الر ده چانځ له ېپه هر حالت ك. خالصون پر وخت هم امكان لري

  . درك شيلهځ ونوګ او زرونوګ په سلۍ كوالى شي هره اوونكهځ ده، ې تجربه حيرانوونكهڼر

  . بيا لويو تجربو ته زمينه برابرويې وي، چې تجربۍ كوچنېسره د مين انځ دا له اييښ

 شم، هغو خبرو اىړ كتاب په ليكلو سره به وكې د دې چړ وكې جمله پايته ورسوله، فكر مۍ وروستې مې چكله
  . ديې ويلي مې چمړ وركهڼته عملي ب

 ې مې احساس درلود، داسۍ خواشين هم دې كسانو په غوسه وم، خو بيا مينوځپر .  كاوهې احساس مياړ ستد
 سره انځزه له شرايطو پرته هم له .  احساسومې زه يې نه لري، چيكيړ سره اهڅ سره مينه له هغه انځ له ې چرلګېان

 ې تر نوكانو پوروښ د پخهڅ له سر ې چكهځ ،ړ سيده كهښ ې مانځ اوچت شوم، ايهځ له كهځنو . مينه كوالى شم
ژولمې اسمان ته وخخهڅ ېمكځ زه له ۍ او هوسايوابځ يوه !اوه.  دىرانګ ې راباندانځ . 

 


