
 
 

 

 2تر 1 له :هد پاڼو شمیر

 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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  

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

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول

 

 
 202211/90/                                            صالح گردش محمد

 

  بردگان پندار تلقینی

ا ی اند که از آنها هرنوع اسدتااده سدب بلمم می آید و بئشدده، دنااله روان شمدو و گوش بهدته  پندار تلقینی یا هیپنوتیزبردگاِن 

شددددد می سددددازند.  جاناازانه، خواسددددت مربیان و هدایت گران شددددان بی باکانه نمم می کنند و متهورانه هر نمم ناشددددد  را

بردگان جنهددی و اصتددداد  و ایدیولو یکی روز  زنهیر ها و وابهددتگی شددان را با تلقم و بنا به بین  اصت ددا  زمان می 

گهدلند و خود را از بند می رهانند، زیرا خواسدت و پندار آزاد  در نهاد شدان نهاته اسدت و با یق جرصه ممدتلم می گردند. 

با خواست و اراده و میم خودشان سلب و در خدمت بتدریج پندار تلقین ها تمام آزاد  هایمان  اما بردگان هیپنوتیزه شده و یا

مخدومین صرار می گیرند. بردگان  پندار تلقینی آن بردگانی اند که هرگز در پی رهایی و آزاد  خود نمی شددددددوند و زنهیر 

پندار ها  تزریق و دور سداز  ز در صددد تهدید ها  اسدار  و بردگی را خود بوسده می زنند و می پرسدتند.  تا آنها هرگ

 ذهن خود نیز نیهتند ۀشد

پندار تلقین یا هیپنوتیز شدددددددده فراوان داریو. اکار پیروان خیوا فکر  ا زا  شپی و   خود از بردگان نوعِ  ۀدر جامل ما

س ار شددتا  زده با یق  راسددتی ما بیمددتر از همین نوع بردگان بوده اند که بدون تلقم و تاکیق صددوا  از ناصددوا  بهددی

نموده اند. پس از شنین جریان ها در هر صالای که باشند می باید هراسید  مهیرای دلاهته راه و اریق ها شدند وجنون آمیز 

و دور  کرد. شنین جریان ها هیچگونه آرمان و هدف واال  انهددددددانی ندارند و رهاران و بزرگان شنین جریان ها در بدل 

داران هدفمنِد بیرونی و داخلی صرار می گیرند و مقاصددد باداران شددان را با صاالیت افراِد پیرِو شمددو  مادیا  در خدمت پول

 و ذهن بهته شان نملی می سازند

بیمتر پیروان این جریان ها بر پایه کدام دیدگاه  سیاسی کمور خود نگاهی می اندازم وصتی به پیروان ا زا  و جریان ها 

منظقی استوار ناوده و فقط شیاته و ناشق رو  و رخهار و  ست و رفتار و کاله و لااس رهاران تاکر و بینِ  باسنه  و 

ر به همین نهدات د و لنگی و دسدتار ها  گونه گون و بزرگان شدان بوده اند. بیور ماال پوشد  کاله ها  پیق دار و پکول

ر میان ناود.  بهددتر شنین جریان ها در جوام  و دگر هیچ اصددم منیق گرایانه یی دگردید  امله ما بیمددتر مروو و ملمولج

دیمدده ا و اننقب افتاده و دور از پرتو نلو و دان  براه می افتد، زیرا در الیه و بهددتر شنان جوام  نیز فرهنه ها  تاکر ز

 فرد  و اجتمانی فقط  گهددددددترش دان  می تواند باشددددددد تا این بیمار  جانکاه و نیز درمان پیمددددددگیر  گرا وجود ندارد. 

قینی ا  مکاتب پندار تلجلوپیامد بدبختی زا  شنین جریان ها را بگیرد. اما می باید متوجه بود که مغز ها  متاکر جریان ه

م که شیادانه در رأس صرار دارند، با صاالیت جلو گهترش نلو و دان  را در جوام  سد می شوند. شنان که شاهد زو هیپنوتی

اخیر کمور ما، بیمتر جریان ها  سیاسی سهام دار در  کومت، فقط در ظاهر و  سال ۰۲بودیو  تا در دوران دموکراسی 

به فریب مردم، خود را ارفدار نلو و دان  صلمداد می کردند اما در  قیقت امر شنان ناود. نددددا  تللیمی آن زمان صدددددا  

ما را در آن سددال ها نیز به هدر  متورم و بدون ملیارها  جدید آموزشددی سدداخت و سدداز شددده  بود که نمر اکاریت جوانان

ساخت و ساز مبسها  تللیمی نالی و مکاتب غیر دولتی نیز بیمتر بخاار منالت جویی ها ساخت و ساز شده بودند  دادند.

اختالس و رشدو   که آن هو بیمدتر به جیب سدرمایداران و بزرگان ا زا  که دشدمن نلو و دان  بودند سدرازیر می گردید.

شوکا  ملارف و وزار  تللیما  نالی نیز صدددا  جا داده شدده بود تا از آن اریق نیز جلو گهدترش نلو  و فهداد ادار  در

 .و دان  را در جامله سد شوند و از تالش جوانان در امر آموزش، شتا  زدایی صور  گیرد
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