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 په ژوند کې یوځل تیروتنه؛
 کول دي تجربو ترالسته راتلوونکي لپاره د د

 

ناکرام   انسران د نره یرواځې د خپل ژوند په چاروکې له تیروتنو سرره مرو وي، خوبایرد وویرل شري، چرې تیروتنره انسان د
سروو  او  جوړوي او هغه څه ور زده کوي، کوم چې په تیروتنوکې د المل ګرځي، بلکې ډیري انسانان راتلونکي لپاره

 خطاو سره مخامو شوي وي. 
 

خ ده، هر انسان تېروتنه کوي خرو د تېروتنرو پره تکررار سرره د انسراني تکامرل جروهر لره تېروتنه د انسانانو یو طبیعي اړ
په څېر ده، چې د خپلرو تېروتنرو  هندار  منځه ځي. هر څوک باید خپل تېروتنه درک کړي یو انسان د بل انسان لپاره د

خا د یو لړ سرتونزو او تېروتنرو انعکاس پکې لیدلی شي، هېڅوک په اسان  سره د حق او باطل توپیر نشي کوالی او خام
چې په د  سره له تېروتنو څخه تجربه او قوي ځواک الس ته راځي له ښه او مثبتو تېروتنو زدکرړه او  سره مو کېږي،

تجربه د کامیابي او ښې لور  په طرف ستر ګام دی له خپلو تېروتنو زده کړه پره انسران کرې یرو خراو بردلون رامنځتره 
روتنرو څخره زده کرړه انسران د ناکرام  کنرد  تره  ورځروي، خرو د منفري تېروتنرو د خال رون کوي او برعکس دمنفي تې

ټکې ته باید ضرور پام وشی، انسان باید په خپل ژوند کې خپلو  لپاره کلک هوډ او استقامت ته اړتیا لیدل کېږي چې د 
تفاوته و نه اوسې او د خپلو تېروتنو  اهدافو ته د رسېدو په خاطر د مقابل لور  د هر ډول عکس العمل په مقابل کې بې

و او  لطررو پرېکررړو د  ځرران د نرره تکراریرردو لپرراره د  هڅررې وکررړي او د منفرري ډولرره کسررانو او اشخا ررو لرره مشررور
 وژ وري 

 

عمرل نره  رواړي، چرې بیراځلي تکررار  ولې بیا کرړي خلکو څخه سر وهي، د یا په خطایي ډول سووي او که تیروتنې په
پلټنرې  خلکرو پره خیرر وي. ځکره انسران ترل د د  او د ګه ځان هغه لوري تره جروړه وي، کروم، چرې دکړي او په سمه تو

بریرالیتوبونو  ځران د لپراره هلرې ځلرې کروي او السه کولرو تر د خپلو موخو پرمختګ لور  ته ځان باسي او د پراساس د
 لوړو پوړیو ته رسوي.

 

یوه تلپاتې عادت بدلېږي نه تنواانسران لره بردبختیو ووهي، نو هغه په  سر که چیرته دخلکوڅخه تیروتنې په تکراري ډول
 سره مو کوي، بلکې دټولنې ولسونه هم دبدمر   په لوري کش کاږي او شاه تګ ته مخه کوي. 

 

ځینري خلرک  په اوسني ع ر کې دټولنیزو پاڼو لخواهغه څه خپریږي، چې دځیني خلکو اهداف پکې نغښرتي وي، یرا بره
 ښکاره کوي. وړ اومناسب شخو ي او یا په لوړ موقف کې خلکو ته ځاننومولو موخې لر ټاکنوته د ځان

 

وایي: انسان چې کله خام شي بیا هیڅکله نه پخیږي. نودخلکرو پره وینرا هرر هغره څروک چرې پره  په پښتو کې یو متل دی.
 ورځینررې هررمهررم ونکررړي او ولررس برره  برره دبریررالیتوبونو څکرره پرره خپلررو چرراروکې پرراتې راشرري، نررو هیڅکلرره تکررراري ډول

 دلریوالي واټن واخلي او همدارنګه خپل اعتبار هم د السه ورکوي.
 

  ټول ولس ته ښکاره دي . ورکوي، خو د دوی چار  ژمنې خلکو ته په اداراتو کې مسؤلین او یا دولس استازي که
 ړي شوي او په  لطرو ژمنروژمنو څخه ست چې نور ولس اوهیوادوال دد و بې ځایو وعدو او باید وویل شي، په ز رده

دروند مسؤلیت سرپارل  چې یوچا ته بیا څه اړتیا ده، نو ملنډ  وهي . پر  نور خاندي چې خپلو هیوادوالو سره شوي او
خپل ولس په چروپړ کرې وي  نشي کولی. آیا داسې خلک به د د مسؤلیت اداینه په پای کې او هغه تمه لري یا د کیږي او

 تباهي لوري ته بیایي.  د هاو که ولسونه او ټولن
 

دد سې کسانو چې په لومړۍ ځل خلکو سره  وړ  وعد  کوي او بیا یې مالګانې مراتیږي، چرې پره ایمراني او وجرداني 
 ډول دخلکو په چوپړ کې وواسي او هیوادوالو ته خدمتونه وړاند  کړي.
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 وان ورسرره وي پره دنردوخردمت کولوتر د طرحرې لرري او پر  دېرږدي؛ چرې هغره څروک ځران سرره سرپیڅلې برنرامې او
 واکمن شي .

 

 ورته کمپاینونه کوي. نه د په درز کمپاین موخې لري او کې د په ټولنیزو پاڼو اوس چې ځینې کسان اویا د دوی پلویان
دردیږي،هغره  ولرس پره درد خلکرو پره سرترګو د  خراور  شریندي. کره رښرتیا چرې د خپرل ځران سرتړي کروي اونره هرم د

هما ره تیررو کلونرو کرې بره یرې ډیررکم  ورسپارل شروي وه، نرو پره خدمت کولو دنده و کې دمسؤلینو ته چې په تیرو کلون
او خردمتګار کرس  لپراره وړ ځلرې مسرؤلیت اخیسرتو بیرا خدمت ترسره کړی وای، چې ولس به هم ویلي ؤ، د ه شخو د

 دی.
ولرس د  پره ډیرر  ره کیرږي ،چې دټاکنولره الر  ترسر  وښتنه داده، چې په راتلونکي مسؤلیت سپارلو ولسونو یواځن  د

دپرهرونرو پټر   وټراکي، څرو دخلکرو دملرت لپراره زړه سروانده او دردمرن شرخو ویښتوب او ځیرکتیا کار واخلي، ترڅرو
   وګرځي.
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