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 2/1۲۱/2۱22        :د افغان ملي غورځنګ فرهنګي څانګه
 

 بهیر فکري بابا الحخوش د
 رېپوټ غونډې اونیزې ېمې ۶۷

 

 جګړې د ویتنام د علت اصلي ماتې د روسانو د کې افغانستان په
 امریکا وکړ، یرغل افغانستان په روسانو چې کله. و اخیستل غچ
 د او ورغله الس په موکه ښه اخیستلو غچ د جګړې د ویتنام د ته

 .وکړ یې مالتړ مجاهدینو افغان
 پټې اې ای سي)  د خبرې اړه په جګړو نورو ورته ته دې او دا

 او لیکوال پیاوړي چې شوي بربنډې کې کتاب هغه په( جګړې
 خوشحال د او ژباړلی ته پښتو نه انګریزۍ له شفیقي زبیر ژباړن

 لنډیز یې ته ګډونوالو غونډې اونیزې دې د بهیر فکري بابا
 .کړ وړاندې

 چارې چلولو د یې ولي ولي فضل ښاغلی او وه شوې جوړه کې تاالر په ښار کتاب د کې کابل په چې غونډه دغه
 .شوه پیل تالوت په یاتونوآ مبارکو د قرآنکریم د لخوا عبید وحیدهللا قاري د کولې، ترسره
 د ودې، فکري د الندې عنوان تر( تخنیکونو کړې زده چټکې او ودې ذکاوت) د نورزي الرحمن خلیل استاد ورپسې

 .کړ وړاندې پرزنټېشن پورې زړه په الرښودونو او مهارتونو پر کړو زده
 په انسان د چې وینا په ده د. لري وړتیاوې ډېرې لپاره کړې زده پراخې او چټکې د انسان یو د چې وویل نوموړي
 خو لري، اړیکې سره حجرو زرګونو له بیا یې حجره هره او لري وجود حجرې پورې میلیونو زرو سلو تر کې ماغزو
 الیتناهي تر څخه صفر له ماغزه انسان د چې وکړ ټینګار ده. اخلي کار څخه سلنې لس یوازې له ماغزو خپلو د انسان
 نه خبره په ده د. اخلي کار څنګه څخه ماغزو خپلو له چې لري اړه پورې انسان خپله په دا خو لري، وړتیا پورې
 کوالی بلکې کړو، ور وده ته دماغو سره کولو پلي په تګالرو مشخصو د شو کوالی کې برخه هره په چې دا یوازې

 .شو برخمن مهارتونونه له کې کولو زده چټکو په ژبې بهرنۍ یا کړو زده سمالسي د ورسره شو
 هغو او تیورۍ دغې د. کړه وړاندې تیوري انقالب دماغي د روحاني خالد سید ډاکتر د ته ګډونوالو نورزي ښاغلي

 برخه په کړې زده چټکې او لوستلو چټکو د شي کولی سړی یو کوي، سپارښتنه یې ريتیو   دغه چې بنسټ پر تمرینونو
 کړي، زیاته دومره وړتیا خپله کې میاشت یوه په کس یو شي کېدای توګه په بېلګې د کړي، زیاته ډېره وړتیا خپل کې
 یو الرې له تمرین د همداراز او ورسوي پورې لغتونو //۰ تر کړه زده لغتونو بهرنیو شلو د کې ساعت یوه په چې

 کې دقیقه یوه په شي کوالی کس یو مخې له ریکارډ د جېنېس د. کړي زیاته چټکتیا لوست د خپله شي کوالی سړی
 .ولولي تمرکز پوره په کلمې //12

 خوب د غبرګون، پڅ پاملرنه، نه تمرکز، عدم: دي توګه پدې کوي، کمزوري دماغ چې عادتونه هغه وینا په نورزي د
 نشتوالی، حضور فکري د کول، ترسره دندو ضروري غیر څو د کې وخت یوه په رژیم، ناسم خوړو د نظمي، بې

 د) کول قفل یا تړل دماغو د لرل، نه موخو څرګندو د نشتوالی، فعالیت فزیکي د لېوالتیا، نه مشغولتیا، ذهني دوامداره
 انګېرنه، منفي یا بافی منفي کمزورتیا، نفس عزت د باوري، بې ځان پر ،(تلقینول ځان اړه په سختوالي د موضوع یوې

 نه منځ تر حواسو او دماغ د ژوند، کې پوهاوي نه په ،(ناخبري وړتیاوو خپلو له) پېژندنه نه ځان د نشتوالی، ډسپلین د
 غوښتنه، راحت او تنبلي کنټرول، نه احساساتو پر ،(اچول الس ته کار هر یانې) بوالهوسي نشتوالی، رادېآ د همغږي،
 زړښت، تراوما، روحي تراوما، فزیکي ناروغۍ، خپګان، اضطراب، ناهیلي، اچول، نه کار په دماغو د ناشکري،
  .عوامل جنېټیک
 یې ټینګار خو دي، وتلي حوصلي له راپور دغه د چې ورکړل، توضیحات اړه په عادتونو پورتنیو د نورزي ښاغلي
 ورځې 21 لپاره اصالح د عادت هر د وینا په ده د. دي ممکن اصالح عادتونو ټولو دغو د الرې له تمرین د چې وکړ
 .کوي کفایت تمرین پسې پرله

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/afghan_milli_ghorzang_de_khoshal_baba.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/uplafghan_milli_ghorzang_de_khoshal_baba.pdf
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 الرې شمېر یو پیاوړتیا دماغي د نورزي استاد کې پای په
 انیمېشن، انځورنه، سیمینارونه، ځانګړي لکه چارې

 په نور شمېر یو او تمرین بدني تمرین، دماغي مېډیټېشن،
 سره ګډونوالو له یې ماډلونه شمېر یو تمرین د او کړل ګوته

  .کړل شریک
 کې غونډو راتلونکو په چې وشو، وړاندیز داسې کې پای په
 او شریک سره ګډونوالو له تمرینونه عملي شمېر یو به

 .شي عملي
 او لیکوال پیاوړي وروسته پرېزنټېشن تر نورزي استاد د

 ټکي مهم او لنډیز( جګړې پټې اې آی سي د) کتاب هارکلیروډ پیټر لیکوال امریکایي د شفیقي زبیر ښاغلي ژورنالېست
 د کې کتاب په او دی افغانستان تر څخه ویتنام له نوم اصلي کتاب د چې وویل، باحص شفیقي. کړل وړاندې ته غونډې

 وښود دا هم یې المل او دي ژباړلي بابونه افغانستان او ویتنام د یوازې یې ده خو راغلي، جګړې پټې ډېرې اې آی سي
 روسان کله چې وویل، ده. و اخېستل جګړې ویتنام د څخه روسانو له لپاره امریکایانو د جګړه افغانستان د اصالا  چې

 افغانستان د ته کارټر جیمي ولسمشر برېژنسکي سالکار امنیتي ولسمشر د وخت هغه د امریکې د راغلل، ته افغانستان
 تر. شي واخېستل غچ څه روسانو له چې ده موکه بهترینه همدا چې وکړه یې سپارښتنه او کړه تشریح ځانګړنه خلکو د

 چېنلونه بېل بېال مرستو د پورې چین تر نیولې څخه یلوئاسرا له او پیلوي مرسته سره مجاهدینو له امریکا وروسته هغه
 الرې له آی اېس آی د بلکې کېدې، ورکول نه ته مجاهدینو افغان ډول نېغ په مرستې دغه مرغه بده له خو جوړوي،
 آی اېس آی او شول محتاجه ته السونو آی اېس آی د مجاهدین افغان خوا یوې له توګه پدې. کېدي ورکول ته مجاهدینو

 1۸۹۶ کال پر توګه په بېلګې د. ساتله لپاره ځان د پاکستان برخه ډېره مرستو د خوا بلې له او وکړ، نفوذ کې دوی په
 افغان مرستې٪  /2 – 1۲ یوازې څخه مرستو دغو له خو کېده، مرسته ډالره میلیون /۷۰ میاشتې د ته مجاهدینو کې

 .ساتلې ځانته پاکستان ٪/۹ پاتې او کېدي ورکول ته مجاهدینو
 بهرني ډول منظم په اې آی سي کې کلونو په جهاد د چې وه دا وکړه، حواله په کتاب د صاحب شفیقي چې خبره بله یوه

 ګوټ په نړۍ د چې دي مجاهدین هماغه اوس او. وکړي جهاد هلته او شي الړ ته افغانستان چې هڅول دېته مجاهدین
 .جنګېږي کې ګوټ

 چې غورځېدلي، الوتکې افغانستان د /۸۲ او الوتکې روسي //1۶ کې جګړه په افغانستان د مخې له شمېرو د کتاب د
 .ووځي څخه افغانستان له شول اړ روسان کبله له زیانونو او لګښتونو درنو ډېرو د
 لوی په بلکې دی، نه کړی هېر افغانستان وروسته وتلو تر روسانو د امریکې چې و، دا نظر شخصي صاحب شفیقي د

 ده د. شي برابره زمینه ته حضور فزیکې او مداخلې دوی د بیا او شي ښکېل کې جګړه کورنۍ په چې غوښتل یې الس
 .و پالن شوی حساب یو حالت اوسنی وینا په
 پر والیت فراه د نوابي هللا عنایت ښاغلي استازي غورځنګ ملي افغان د څخه والیت فراه له کې پای په غونډې د

. وکړه یې غوښتنه مرستې او پاملرنې ځانګړې د ګډونوالو د او وکړې خبرې یرغل فرهنګي پر ایران د هلته او ستونزو
 قانون اساسي د افغانستان د کې پای په غونډې د او وکړې خبرې هم ستونزو پر والیتونو نورو شمېر یو د ګډونوالو
  .شوې ووېشل ګډونوالو پر ټولګې شعرونو د نیازي وومان شاعر پیاوړي د او نسخې
 ته پای سره کولو په دوعا د دقیقو دېرشو او بجو څلور پر مازدیګر د وه شوې پیل بجو نیمو دوه په غرمې د چې غونډه

 .ورسېده
 نایل همایون

 


