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 ۳1/۰1/۲۰1۹              یانګیهللا خو حیذب
 

 های شیر و شکر،گزیده 
 

دوی ستا د وفاداری او ستا د شخصیت او د مینی درجه او  نی خلک ستا د شخصیت او ستا د دوستی لیاقت نلری.یځ
ن روزل تل لپاره دا په یاد وساته چی ټول دا شا او خوا خلک لکه ستا په شا انتها ته په ژوند کښی ال آماده هم نه دی.

ستا په شان د ټولو زړونه پاک او نیتونه صاف هم نه دی او نه هم څوک ستا په شان  شوی او ستر کړلی شوی نه دی.
ځکه ستا په شان چی د دوی په بریالیتوب خوشحاله کیږی،  ډیر طمعی هم مه کوه، ښه اراده او د پیرزوینی توان لری.

 شحاله کیږی.دوی ستا په مومیالی کیدو او کامیابی نه خو
 

نا آرامی،  دا ستا د ستومانی او ستړتیا، لوی څښتن تعالی په بیړه او عجله کښی نه دی. ولی تل په منډو او اوتر یی؟
روحی فشار او ستا د خفګان او پریشانی علت دی. عقیده پر هللا ج ولره او ومنه چی هر هغه څه چی کیدونکی دی و 

هیڅ وقت د بدو خلکو د بدو کړو په خاطر بد کار مه کوه او بد  ستا به شی. ،به شی، هر هغه څه چی ستا باید وی
انسان مه جوړیږه. خپل په شخصیت، وجود او کړو وړو کښی ډیر تغیرات او تبدیلی په دی نیت مه راوله چی ګڼی د 

ته، غوره او وړ احساساتی او عملی حالت د خپل په طبعی شکل سافزیکی، خلکو په خوښ شی، تل لپاره خپل فکری،
 خلک به خپله تا خوښ کړی او مینه او احترام به درته قایل شی.

 

نو خلکو په شخصیت کښی د ښیګڼو د پیدا کولو هلو ځلو ته مو توقف ورکړی او دا د یکله کله دا هم مهمه ده چی د ځ
د داسی  ښی پیدا کړی.ډیر کوښښ مه کوی چی غیر ممکنه او نا موجوده ښه او مثبت صفات پک هللا ورکړه وبولی.

وغواړی  کسانو په پلټنه کښی اوسه چی غواړی ستا په شخصیت او موجودیت پانګه واچوی او تا سره مینه ولری،
ستا له مفکورو څخه مالتړ وکړی او هره ورځ ستا  چی ستا څخه یو څه زده کړی او ستا په بریالیتوب خوشحاله شی،

 بت یی مینه ال نور اضافه شی.سو ن
 

 ران بهتر نیستی؛گتا آن حد فروتنی را از آن خود کن که احساس این را در مغز خود بیدار سازی که ؛خودت از دی
بدان که در جامعه  رد و برت تغیر داشته باشی.گران در گولی در عین حال به اندازه کافی هوشیار باش تا از تمام دی

درخواهش بهتر بودن  در مقابل نفس خودت مقابله کن و بس. ران در مسابقه نیستی ولی خودگو محیط زیستت با دی
 فقط در سدد بهبود خود نظر به شخص دیروزی خودت باش، ران هیچ سودی برایت بار آورده نمی توانی.گاز دی

مقایسه شخصیت و اصلیت  انه اساس مقایسه،گی ر بهتر نیست و مقایسه شده نمی تواند،گهیچ انسان از هیچ انسان دی
 .روز یک شخص با شخصیت و اصلیت دیروز خود شخص استام
 

رفت و قدر مهر و وفا شما را گعشق و محبت شما را نا دیده  ر با شخص که محبت کردید،گا به یاد داشته باشید،
 کار و وظیفه برایتان در همان رشته میسر نشد و از سر باز ر در رشته که تحصیل خود را تکمیل کردید،گا ندانست،

ر دوست شما که بر او از همه اضافه تر حساب میکردید شما را از یاد فراموش گا تحصیل خود را شروع کردید،
ر بر شما بیآید، اینرا از یاد نبرید که این گکرد و در روز مشکل شما را کمک نکرد و یا انواع و اقسام حاالت دی

دل  ی پر از تجربه ها،گزنده شکل درست اتفاق بیفتد.ی این نیست که همه چیز منظم و به گمعنی زنده  یست،گزند
مت از دست ندهید هعشق و محبت، ګریه و خنده ها، دوستی ها، دشمنی ها و امثال آن چنان تجارب است،  هره ها،

 .ی شما را شخصیت مکمل تر از پیش میسازدگتجربه در زنده  رانی بسیار نکنید،گو ن
 

ر دل ر دگبت یکدیسر اند و عشق و محبت به نگزیاد عاشق یکدی این است که عدهٔ  یگغمناک ترین حادثه در زنده 
ولی احساس عشق و  ی میکنند،گزیاد با هم یکجا زنده  در حالیکه عدهٔ  ی میکنند.گولی از هم جدا زنده  میپرورند،

  .ر ندارندگمحبت جانب یکدی
 پای
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