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 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

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

  
  

 ۲۱/۱۲/۲۰۱۶         ژباړه: احسان هللا مومند
 

 !؟د مال له درد څنګه ځان وژغورو
 

دونکی احساس ې)کششي( حرکتونه مو په اوو دقیقو کې د مال له درد څخه ژغوري او نه هېر اووه غزېدونکي
 کوي.در

 رواکه غواړئ چې د د .ید یشوی او پرمختګ یې کړ بدلډېر بلکې  ؛اوس پخوانی نه دیطبابت ویل کېږي چې 
مو هم زیانمن اقتصاد داسې الره غوره کړئ چې  حرکتونو څخه ګټه واخلئ؛ نویا ورزشي غزېدونکو ۷ له پر ځای

هم  مخ کېږي اونه عوارضو سره  يرو له جانبانه بدن د دپه دې سره به مو  مهمه دا چې اوئ نه شي او ګټه هم وکړ
 ېستاستر څنګ روغتیا  د هونېدونکي حرکتزغدا  .به ولرئنه هېرېدونکی احساس به له ناآرامۍ نجات پیداکړئ او 

 بدن هم غښتلی کوي.
او د ټوکیانو ټوکو  ډېروي یېي فشار حرو ه کوي اوماناار انسانونو څخه دی چې دد مال درد یو له هغو دریادونه: 

سې پ پرلهحرکتونه ۷. دا بې برخې کېږيواروي او په پایله کې انسان حتی له چکر وهلو او ګرځېدو هم آته زمینه 
وخت لږ دا ده چې یې کوي او تر ټولو مهمه  چمتومقابل کې  د کار پهکېږي او ستاسو بدن  ءاجراپه اوو دقیقو کې 

 مو نیسي.
 

 عبارت دي له:حرکتونه ۷دا 
 

 :غزېدونکی حرکتد ورنونو ګالب ته ورته  -1
ډول ه مساوي او موازي پد شا تخته او سر مو  چېداسې کېږدئ پاسه له بلې  دیوه پښه مو ګورئ او تصویر ته و* 

د السونو په مټ پښې مو ر ته واو د سر ل ې تاو او قبضه کړئښالسونه له الندې پ، بیا مو وي ينښت هله ځمکې سر
 .کړئ راکشورو  -ورو

ثانیو  ۳۰ه همغه بڼه د پمو  هښپ )هغه بلهتکرار کړنه  ورتهیا بله هغه وروسته  ،ونیسئ همدا ډول ېثانی۳۰پښې مو *
 .(ږئنیسئ او په همغه بڼه یې د سر لور ته را وکاوله پاره 

 وساتئ. يوکړئ چې د بدن موازینه مو خوند ښکوښ* 

 
 

 غزېدل برخې شاتنۍد د ورون  -2
 

  وئ.زبڼه وغ په موازي ښېخپل سر، مال او پ میمستق ېعنی ملئڅ مکهځپه 
 اوچته او د  ېزمو همداسې پر ځمکه منظم وساتئ یوا بدن ً یوه پښه مو انځور ته ورته منظم او مسقیما

برخه ۍ نته کش کړئ چې د پښې په الند ورو پورته لور -ورو ۍو په مرسته مو د پښې پنډندواړو السو
 .وکړئکې د کشش احساس 

 ۳۰ .ثانیې په همدې ډول تم شئ بیا مو د بلې پښې نوبت په همدې ډول تکرار کړئ 
 د وخت او  ئپه یاد مو وي که مو د غړو حرکت انځور ته ورته منظم او ښه ونه غزېد؛ نو تشویش مه کو

 .چې تصویر ته ورته حرکت وکړای شئ ورو شونې ده -زمان په لړ کې ورو
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 نډیو غزېدلپد  -3

  شئ غورهوئ چې په اسانۍ سره وکړای زپاره بهتره ده چې ځان پر ځمکه داسې وغله د دې حرکت 
 .کړئوحرکتونه  یويوزا

 بیاالس ونیسئ او د شا لور ته یې کش کړئ  همو پ (پنجهخپړ )ئ او د پښې انځور ته ورته په یوه اړخ څمل 
 ثانیې دمه شئ.۳۰ په همدې حالت کې

  ئوکړورته عمل ثانیو له پاره ۳۰په بل اړخ هم د 

 
 حرکتته د زنګون د سینې لور  -4
  زنګون په دواړو السونو ونیسئ او د سینې پر لور یې را ېښپ ېیود مو  یواره سطحه پرېوځي لومړآپه 

 .وکاږئ

   پاره یې همداسې ونیسئ او کوښښ وکړئ چې فشار مو د شا په تخته زیات شي او بیا هم ورته  لهثانیو ۳۰د
 کړئ. اراره تکرپله ثانیو  ۳۰ د عمل

 

 
 حرکت یدونکېغز ږکو ډۍد پن -5
  او د شا  ئدواړه السونه کېږدپر ځمکه او پر بل زنګون  تصویر ته ورته یو زنګونمو پاره له د دې حرکت

 .پر لور ورو ورو ځان کش کړئ 

 په همدې حرکت تم شئپاره له ثانیو ۳۰ د. 

 تکرار کړئبیا حرکت پر بله پښه  یاد. 
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 د کشش احساس ډول مو زنګون ( وي او په دې هکوښښ وکړئ چې په دې حرکت سره مو مال نېغه )مستقیم
 .يوکړ  

 
 

 حرکتد مال د تېر  -6
 

 وئ او دویمه یوه مو داسې راټوله کړئ زپښه مو وغ ور ته ورته پر ځمکه خپلې دواړه اوږې ونښلوئ یوهانځ
پاسه الس له پاسه راشي د همدې ټولې شوې پښې له پښې زنګون نده مو د غزېدلې وچې د همدې پښې پ 
 ېږي.زنګون مو ځمکې ته ورسې شوې پښې د راټولچې  زور ورکړئ ،کېږدئ 

  تم کړئ حالتپاره مو بدن په همدې له ثانیو ۳۰د. 

 بیا همدا کړنه په ورته بڼه تکرار کړئ. 
 

 
 تد مال غزېدنې حرک -7

  ی یې ستاسو له مال سره برابر الوچې لوړپه واسطه بل هر څه یا میز او ، ورزشي آلېتصویر ته ورته د
 ثانیو له پاره ځان د څټ پر لوري کش کړئ.۳۰د  .دواړه السونه ټینګ ونیسئوي 

 .له هغه وروسته ورته عمل بیا تکرار کړئ 
 

 
 .هللا)ج( دې وکړې چې د دې حرکتونو په سرته رسولو مو د مال درد ښه شئ

 پای
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