
 
 

 

 3تر  1 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  سره اړیکه ټینگه کړئ له موږ   ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ ،  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 ۱۱/۰۳/۲۰۲۰                     ړاڅ  مومند محمدي

               

 
  

 

 که انسان د انسان په څېر ژوند وکړي

 
 

د پیدایښت په اړه اوس هغه نظریه چې وایي دا موجود په تصادفي ډول  وموجودات د انسان او په ټوله کې د ژوندیو
او زیاتره علمي څېړنې پر دې ټینګار کوي چې د مخلوقاتو د رامنځته  يکیږ پیدا شوی دی تر ډېره حده مردوده شمېرل

  .م چا الس شتهوکېدلو تر شا د ک
له یو   ۍفزیولوژ د انسان د بدن پر (Dr. Ellis Silver) رسېلو سالی کې امریکایي پوه ډاکټر ووروستی په دې ههمدارنګ

نه دي بلکې له کومې بلې  يواکې انسانان د ځمکې اصلي اوسېدونکګلړ څېړنو وروسته دا نظریه وړاندې کړه چې 
  .سیارې څخه ځمکې ته راغلي او یا راوستل شوي دي

فکر کولو ته هڅوي، په تېره بیا چې د تاریخ په اوږدو کې په نړۍ کې پر انساني بېالبېل علمی نظریات موږ ژور 
دي چې په بېالبېلو ډګرونو کې خپلې څېړنې او  ياړویستل ټولنو کوم ناورینونه راغلي دي نو انسانان یې ال هم زیات

څه ډول کولی شي د نړۍ شي چې انسان  لوموند تر څو يکیږ اندونه ال ژور او پراخ کړي، دا کارونه د دې لپاره
چې د انسان ژوند د اسانتیا په لور وړاندې  يکیږ ، ډاډمن او خوښ ژوند وکړي. همدارنګه تل هڅهنمصوو پر مخ

د وخت ښکار یا لنډول  هراوړن تر ټولو مهمه السته یرل شي چې په ترڅ کې یې د دوووژغ وکړاوون والړ شي او له
  .ل خپلو موخو ته ځانونه ورسويدي، دوی هڅه کوي چې په هر څومره چټک ډو

کېدل، مړاوي کېدل، د هغوی د ښکال له منځه تلل  هکمځواک  ، د بدن د غړوتزړښ په نړۍ کې د اوسېدلو پر مهال د
مړینه هم یو پر بل پسې د انسان لپاره ناورینونه دي چې د اړوندو څانګو پوهان یې د مقابلې لپاره هڅې  هباالخر او

  .کوي
ژوندي پاتې کېدلو د فکر له امله رابرسېره  هیې د انسان د تل لپار یتریخوال چې ههغه ترخه پدیده د ارهمرګ د انسان لپ

کېدل پکې یو معمول  ا فن دی چې د هغې نړۍ پر مخ ژوند کوي چې صمخت شوی؛ دا فکر هم یوازې پر انسان پورې
تر ډېره حده د تایید او منلو وړ دی، هسې منطق له اړخه هم  يعقالن نظر د رسېلو رډاکت او رواج دی، نو د ښاغلي

هم که د دیني متونو له انده وګورو نو د انسان اصلي ټاټوبی دا نړۍ نه ده بلکې د یوه بل ابدي یا تلپاتې ژوند په لور  
روان دی. جبران خلیل هم په دې اند دی چې انسان دې نړۍ ته د دې لپاره راغلی دی تر څو ژوند زده کړي او بیا 

   ي ژوند کې بریالی شي.په ابد
، ډاډمن او خوشاله يخوند په دې مانا چې د انسان د ژوند لپاره تر ټولو مناسب چاپېلایر هغه دی چې هلته تلپاتې،

، ۍپرست او ناورینونو څخه خوندي وي. دا فکر په انسانانو کې د هنر او ښکال وکړاوون ژوند ولري کوم چې له هر ډول
  .يثابتیږ له ځانګړنې هم ودرلودل ژوند د ذوقڅخه د ډک  لتجل او لتجم د

او زاړه متون هم دا وایي چې انسان له بل ځای څخه نړۍ ته راغلی دی؛ ځینې پخواني ختیځ  ناادی د نړۍ زیاتره
ده چې په اسمانونو کې یې ژوند کاوه او بیا یې پر  هاوالد په دې اند دي چې انسان د خدایانو نادیا  ځلویدی او

کې شته چې  وکتیب په کتابونو او وادیان ، جاپاني او لرغونو هندييچین ټینګه کړې ده، دا ډول خبرې د يواکمن نړۍ
په شګو کې  ا افریک تمدنونو نښانې او د شمالي وپخوانی مجسمې، د سویلي امریکا د نیونا  له بل لوري یې د لرغوني

د اغېز له مخې پخپله  ېمفکور په ګوته کوي، چې آن کله خو ځینو انسانانو د دې هتهذیبون شوي خښ وانيپخ 
  .دعوې هم کړي دي تربوبی او ۍخدای د

ده چې له اسمان یا جنت څخه د خدای  هاوالد دا په ګوته کوي چې انسان د هغه پالر نادیا  يابراهیم پر دې سربېره بیا 
او ارشاداتو کې په ډېر واضح ډول  ونصوص دین په مبارکو نمبی و، دا خبره بیا د اسالم دپه امر ځمکې ته راغلی 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Asar_m_de_insan_zwand.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Asar_m_de_insan_zwand.pdf


  

 

 3تر  2 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ   ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ ،  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

په جنت کې د  ا عنه هللا يرض احو يب شوې ده، هغه داسې چې د انسانانو پالر ادم علیه السالم او د هغې مېرمنې بي
خوړلو بندیز لګول شوی و چې  خدای په امر په خوښۍ ژوند کاوه، خو پر دوی د خدای له لوري د یو ډول مېوې د

راپیدا کړه او چې کله یې دا کار وکړ نو د خدای   هوسوس له امله یې شیطان د دوی په زړونو کې د دې مېوې د څکلو
نېټې وروسته   ېمالوم چې د یوې هورته وسپارل شو يواکمن په امر دواړه ځمکې ته راښکته کړل شول او د دغه ځای

. دلته د خلیل جبران خبره ډېره ښه لګي که ووایو چې دلته د ابدي ژوند د زده  ير ګرځ به بېرته د ابدي ژوند په لو
  .شول لراولېږ کړې د تمرین لپاره

سره سم عادي ژوند پر مخ وړي،  رشعو وګورو هر یو یې د خپل فطرت او تموجودا که د نړۍ پر مخ نور ژوندي
هم  نمېږیا ،يخور ، غواګانې هماغه واښهيراټولو نګبی او له ښکلو ګلونو يجوړو ېټمبک له ازله هماغه ډول ۍمچ 

روان وي، په ځنګله کې هم له لومړۍ ورځې هوسۍ   هکتارون د لومړۍ ورځې په څېر کتارونه
ناڅاپه  يورش و ډیلو ترمنځګد دن یغل ونیسي شاوخوا وګوري، زمری غلی څبو غوږونه ،يخور واښه

لومړۍ ورځې  ېهماغ کړي، هوسۍ منډه واخلي او زمری ورپسې وي؛ دا لوبه هم د دوی د پیدایښت له پورټو ېپر
شی او...  ېرازرغون هغه بیا  ،تویې کړي روانه ده. ونې او بوټي هم داسې دي زرغونه شي، لوی شي، وچ شي دانې

یوه دایره کې روان دی او له کومو  په هماغه هبې له کوم تغیر رمسی د ژوند وموجودات په دې مانا چې د نوموړو ون
انسان دی.  يکیږ بسب د ګډوډۍ رمسی نوښتونو سره نه دی مخ شوی. یوازې یو موجود چې د دوی د ژوند د طبیعي

نو ویلی شو چې د ځمکې  ،دې هیله ژوند کوي فکر نه لري او نه هم په هژوندان د تلپاتې تموجودا پر دې سربېره دا
  .دی او دوی د ځمکې اصلي اوسېدونکي دي چاپیلایر ه بشپړ ډول مناسبمخ د دوی د ژوند لپاره پ

خو لکه څرنګه چې وویل شول انسان نړۍ ته له بل ځایه راغلی دی نو په دې هڅه کې دی چې د هماغه 
د   په نړۍ کې هم ېچمتو کړي چې په ترڅ کې ی او وسایل باسبا  په څېر پر ځمکه هم د ژوند کولو نمسک پخواني

هم ځان او هم نړۍ د تباهۍ کندې  وشي تر څ  یکیدل ګرځي چې دا وېره هم ترې بسب هم د منفي بدلونمثبت او 
، یانې يبوز نو د دې لپاره یوه داسې منظم چوکاټ ته اړتیا لري چې د هغې په رڼا کې ژوند پر مخ يوروغورځو ته

له بېرته خپل ابدي ژوند ته ستون شي  د ژوند د زده کړې چوکاټ، د انسان په څېر د ژوند کولو چوکاټ تر څو چې ک
  .شي یوکړا هم نو د انسان په څېر ژوند

پر  وادیان داسې ژوند کولو لپاره څوک الرښوونه ورته وکړي او دا چاره دچې  هدرلودل منظور انسان اړتیا  ېپه همد
نلې دي او یا یې مني پر غاړه واخیستله. نو د نړۍ په بهیر کې چې کومو انسانانو د انساني ژوند کولو الرښوونې م

ا شڅخه ساتل شوي دي خو کومو انسانانو چې دې الرښوونو ته یې   وکړاوون نړۍ د اوسېدلو پر مهال له ناورینونو او
هغه څه  له مخې یې د هر صحر خپل کړي او د تطبعی وموجودات هڅه یې کړې ده چې د ځمکې د نورو کړې ده،
ه بل لوري یې ټولې نړۍ ته  لنه یې غواړي نو له یوه لوري یې ځانونو او چې د دوی نفسو یکړ دهان وراوړل د السته

  .د تاریخ په اوږدو کې څو ځله زیان رسولی دی مه
او ناروغیو په جامه کې راڅرګند شوي دي او یا هم د انسانانو ترمنځ د سترو  ووباګان ،وافتون دا ناورینونه یا د طبیعي

د دې ناورینونو یوه برخه بللی شو چې  هم تمشکال او هکړاوون کوچني دنڅېره کې، پر دې سربېره د ژو جګړو په
  .انسانان دي بسب که په اړه یې علمي پلټنې وشي نو د ټولو

د دې لپاره چې د نړۍ پرمخ مو د ژوند روان بهیر له ګواښ سره نه وي مخ کړی نو اړینه ده تر څو داسې اندونه  
، ډاډمن او خوشاله ژوند امکانات برابر نمصوو د هشو د نړۍ پرمخ هم پخپله او هم د نورو لپار یوکول خپل کړو چې

  .کړای شو
ې د نړۍ پر مخ یې انساني ژوند کړی دی نو هم یې خپل ځان او هم  په تاریخ کې موږ د هغو انسانانو بېلګې وینو چ 

محمد صلی هللا علیه وسلم و، که د نوموړي   رپیغمب یې چاپېلایر خوندي کړی دی، د دې تر ټولو ښه مثال د اسالم ستر
باور له  ژوند او اند مطالعه کړو او یوه ټولنه په نظر کې ونیسو چې یادې الرښوونې عملي کړي کومې چې زموږ د

سره ویلی شم چې نوموړې ټولنه به له هر   تجرا ښوونه ورته شوې ده نو په پوره  ېی له لوري یتعال مخې د هللا
، ډاډمن او خوشاله ژوند خاوندان به وي. د دې ژوند یوه بېلګه وړاندې کوم،  نمصوو په امان وي او د وکړاوون ډول

راغلل تر څو په هغه   نطبیبا  منورې ته څو تنه ېمدین ند پر مهالهغه دا چې د رسول هللا صلی هللا علیه وسلم د ژو
نه کړ. دا له دې امله وه چې هلته د   اپید خو هیڅ ناروغ یې لکېناست هځنډ ښار کې د ناروغانو عالج وکړي، دوی تر

ریقه  نړۍ پر مخ د انساني ژوند کولو ښوونکی و کوم چې صحابه وو یې د هغه الرښوونې منلې وې او په هماغه ط
  .وبېول یې ژوند پرمخ

وبولي خو دوی دې هم هڅه وکړي که  هبابېز ښایي ځینې کسان پر اسالم باور زما شخصي اند وبولي او دا خبرې
چېرې یې زموږ باور خوښ نه وي نو داسې الره دې راپیدا کړي چې په ترڅ کې یې د نړۍ پرمخ د ژوند بهیر 

وشاله ژوند خاوندان شي، موخه مې دا ده چې لږ تر لږه دې هڅه نه خوندي شي او انسانان د خوندي، ډاډمن او خ 
یوازې  تطبیع کړي ځکه چې هغه برابر تطبیع پر وموجودات کوي تر څو ځانونه د نړۍ پرمخ د نورو ګرځېدونکو

  .شي یدرلودل ان یې د خپلېدلو هڅه وکړي نو ډېرې خطرناکې پایلېسلپاره ځانګړی شوی دی او که ان یهماغو د
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او د ټولو انسانانو ژوند  يکړیږ له لوی ناورین څخه ا د وب سویرو ا کرون کې نړۍ د ووروستی ه چې وینو په دېلک
یې له ګواښ سره مخ کړی دی، دا هم د هغو کسانو د کړنو پایله ده چې د نړۍ پرمخ یې د وړ انساني ژوند له بړستنې 

دیني الرښوونو  وزیاتر و غوښې خوړلې وې چې پهپه څېر یې د هغو ژو  وځناور پښې اوږدې کړې وې، د څېرونکو
خو اوس هم نه  .علم یې خوړل خطرناک بللي وو ينن په ښوونو کې منع شوې او ورابلونک او یا انساني ژوند ته د

شو، لکه چې راته  یکیدل که موږ یادې الرښوونې په ښه ډول عملي کړو نو له دې ناورین څخه ژغورل تناوخ  دی
  :وایي

ځي، مه چا ته زیان  هترېن ))پاکوالی د ایمان برخه ده، هلته چې وبا ګډه وي نه دې څوک ورځي او نه دې هم څوک
  .چې زیان درته ورسوي(( هپرېږد رسوه او مه څوک
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