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 :د خوښۍ الر
 

 د میني سره مینه
 

خوښی هم لکه د میني په څیر یوه نا تعریف شوی اونه توضیح کیدونکی پدیده ده، چی څوک یی په یوه شی کی او 
متیا او نه پیژندنې سره سره، که پوره دقت وشی او د ورځنی څوک یی په بل شی کی احساس کوی. خو ددی نا معلو

ژوندانه پیښي به غور سره تر څیړنی الندی و نیولی شی، په اسانۍ سره د پوهیدو وړ ده چی د خوښۍ د الس ته 
  .راوړنی د پاره یوه تر ټولو غوره، سمه، ستره او ګټوره الر مینه او د میني سره مینه ده

  .ګونو مثالونه او دلیلونه شته یو دوه دری به یی د دلته یاد کړوپه دی برخه کی په سل
تعلیم او تحصیل د خوښیو د الس ته راوړلو د پاره یو اساسی المل کیدلی شی، نو بیا دا هم  ــ که په دی باور یو چی

علیمه او بی تحصیله که د تعلیم او تحصیل سره مینه و نه لرو نو هغه نه شو ترد السه کولی او چی بی ت باید ومنو چی
  .پاتی شو نو بیا خودا بیخی روښانه ده چی د خوښیو نه به هم محروم او بی برخی یو

ــ که په دی باور یو چی د یوی ښی کورنۍ لرل زمونږ ژوند ته خوښي ور بخښې، نو بیا خو په دی هم پوهیږو چی 
ه کولو شوه، نو بیا خو هر نارینه ته په کار ده کولو نه کومه کورنۍ نه شی جوړیدلی، او چی خبره د واد بی له واده

او همدارنګه یوه  .د هرڅه نه اول د یوی داسی ښځی د میندلو په لټه کی شی،چی ریښتینی مینه ور سره ولرلی شی
ښځه باید د یوه داسی میړه د پیدا کیدو هڅه وکړی چی په مینه و پوهیږی او د مینی قدر ورسره وی.) که څه هم په 

ی ټولنو کی د ښځو د پاره دا زمینه کمه برابره ده چی په خپله خوښه د میړه ټاکنه وکړی.( که د جنۍ یا ډیرو بشر
هلک د پاره د واده کولو ملګری د پالر، مور، ورونو او خویندو یا نورو واک لرونکو مشرانو له خوا هم ټاکل شوی 

و بل و پیژنی. دا د یو بل د پیژندنی زیار هغه وی، په کارده چی دا ښخه او میړه دواړه پوره زیار و کاږی چی ی
په سمه  وخت ښه تنیجه ورکوی چی په مینه او اخالص، صمیمیت او پیرزوینی سره تر سره شی، او کله چی دا کار

توګه پیل او پای ته ورسیده، نو ددوی تر منځ به اړیکی په مینی سره جوړی شی، او کله چی د یوی کورنی د جوړیدو 
  .په مینی کیښوله شی، نو بیا خو د یوی خوښي او خوشاله کورنۍ جوړیدل په سلوکی سل تحقق مومی لومړنی خښته

د پاره د خوښۍ راوړلو یوه ښه وسیله جوړیدلی شی، نو ورسره سمه  ــ که په دی باور ولرو چی ښه ملګرتیا د هرچا
تر هغی و نه لری، تر څو   و ښه ملګریباید داخبره هم د یوه اصل په توګه ومنو چی، هیڅوک به په هیڅ وخت کی ی

مینه موجوده وی، نو همدلته دی چی د دوی  چی د هغه سره مینه ونه لری. که د ملګری سره د ملګری په زړه کی
تر منځ د صمیمیت او پیرزوینی درجه د یوی ورځی نه بلی ته الپسی زیاتیږی او په دی توګه د هغی پخې ملګرتیا 

ل به له مینی نه ډکه وی، او چی ملګرتیا په مینه کی پخه شی نو خوږه شی، بی زواله اساسات منځ ته راځی چی ت
  .شی، دایمی شی او له ټولو خوښیو ډکه شی

یوه خبره باید له یاده و نه باسوچی مینه یواځی هغه عشق بازی او د محبوب سره یوځای کیدل نه دی چی د جنسی 
هم په خپل ځای کی لوړ ارزښت لری( بلکی همدا مینه  مینه دا ډول غریزی د ارضا د پاره صورت نیسی،) چی البته

ده چی یو انسان د نورو انسانانو په وړاندی هسی یو احساس، حرکت او عمل له ځانه و ښایی چی نورو ته ګټور وی، 
چی  دا کار هغه وخت امکان لری .صمیمیت، اخالص، پیرزوینه، صداقت، ایمانداری، حیا او پاکی پکی موجوده وی

  .یو انسان د نورو انسانانو په هکله همداسی فکر وکړی لکه د خپل ځان په هکله چی یی کوی
دینونه او د دی ادیانو مقدس الر ښونکی کتابونه لکه قران عظیم الشان، انجیل شریف، تورات  که مونږ ټول اسمانی

ره په خپلو استازو را نازلی کړیدی، د بشر د الر ښونی د پا  شریف، زبور شریف او نوری هغه صحیفی چی هللا ج
را وڅیړو نو وبه ګورو چی په دی ټولو کی انسان به دی مکلف شویدی چی خپل خیر د نورو په خیر او خپله خوښی 

 د نورو په خوښۍ کی و لټوی
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 ښود کتابونه هم انسان دی ته را بولی چی د کرکی نه کرکه او د دی تر څنګ ټول وضعی ادیان او د هغوی الر  .
  .او مینی ته په زړه کی ځای ورکاندی پرهیز وکړی

 

  که څه هم په دی برخه کی د ژوند له هره اړخه مثالونه وړاندی کیدلی شی، خو که خبره ټوله کړو نو ،
بی حوصله ګی او بی صبری نه ده، مینه مهربانی ده، قهر او غضب نه  په لنډه توګه ویلی شو چی مینه حوصله ده،

ی، کنجوسی او تنګ السی نه ده، مینه ویاړ دی، غرور او کبر نه دی، مینه صمیمیت دی، تیری دی، مینه سخاوت د
لنډه داچی د مینی په وجود کی  .، مینه احسان دی ، احسان اچونه نه ده، مینه نیکی ده ، بدی نه ده.او تجاوز نه دی

، په مینه کی هسی څیزونه ځای هیڅ داسی یو څیز چی د نورو د ازیت او آزار سبب جوړ شی ژوند نه شی کولی
نشی نیولی چی د نورو د تاثر او خپګان د پاره زمینه برابره کاندی، او کله چی یو داسی عمل تر سره شی چی نورو 
ته پکی خیروی، نو دی ته مینه او د مینی عمل وایی، او همدا ډول اعمال دی چی خوښی زیږوی او کړاونه له منځه 

الر مینه او د مینی سره  ی چی د خوښیو د الس ته راوړنی ډیره غوره، ګټوره او اسانهالرښونه کیږ وړی ، نو ځکه
  .مینه ده، نه د وینو سره مینه. مینه وکړی او خوښۍ په الس راوړی
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