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 ؟ید یش هڅ یچاپلوس
 

 یچ هڅلورخوڅجمهور رئیس له  یچ یږیک یدلیاور یرډی یداخبر یله الر ویرسن زویولنټد  یوخت ک یاوسن په
 یخپلو اصل یچ یرئیس ته چاپلوسان دا وخت نه ورکو هی. اجرائید یولیچاپلوسانو ن خونونهړا وړوا وږله شپ

 ولټاو بل او بل  ریمد ، ولسوال ل،یوک قوماندن، س،یرئ ن،یمع ،یوال ر،یوز یفالن ،یورسو انځچارو ته  وینځور
 یاغلښدغه  یچ یږیک یدلیهم اور یناویو یداس یوو سر سم نایو ی. د دارګوز ید چاپلوسانو د السه کار ته نه د

که هره  یچ یدیورسره عادت شو یداس یبلک یراغل یخو نه د ګنه په تن ویچاپلوسانو د چاپلوس ید د یچارواک
نو  ،یوا نه ور ینه لر قتیحق یڅاو ه ید یخبر ځییوا یچ یخبر یداس هڅ کلهپه ه انځد ُخلو نه د  ید دو ځور
د  یچ تلښو غو یسره م دویخبرو په اور ی. د همدیږینشه ونه رس یلکه معتاد شخص ته چ یُخمار و یداس

او له کومه وخته  یږید پاره تر سره ک هڅد  ،یعمل د هګنڅدا  یچ مړوک نهڅیړ هډلن هڅ ویپه هکله  یچآپلوس
 ؟؟؟ید یندلیرواج م یی یسیراه

نه  ړهغومره لو یعمل ته چ ولوښ ړدومره د لو وچاید : »یژنیرا پ یداس یچاپلوس یکشنرډی یسیلګد ان جیمبریک د
 یچ فیتعر یچا هس ویالفاظو د  رموګهدف د تر السه کولو د پاره، په نرمو او  وهیاو  اید ر ای. یوا یچاپلوس یو

د » یچ ید یداس فیبل عام تعر وی ۍد چاپلوس هګدارنهم.« یږیبلله ک یچاپلوس یونه لر یسره ورته وال قتید حق
 «ییوا یکولو ته چاپلوس فیاو توص نهیستا وچاید پاره په درواغو سره د  ګټی یخپل

له  ویچمپانز ولهډد انسان  او واناتویلرونکو ح ید ت یده چ نهڅیړ یپور هړپه ز وهی ژندنهیپ خید تار ۍچاپلوس د
د  وی ځور اتهینه ز مید ن یانیچمپانز یچ یو یدلی. تاسو به لیږیرا رس یانسانه پور رنډد ما ډووید هال خهڅ یزمان

 .یدیشو ړمفهوم ور ک ۍعمل ته د چاپلوس ید ی، د دو یرویاو پاکولو ت شیبل په آرا
که تاسو : »یکیل یداس یږینوم خچهیتار ۍد چاپلوس یچ یاثرک وهیپه خپل  لګنټیس چاردیاومحقق ر کوالیل مشهور

 یشو یته ورنژد یژندنیپ خید تار ۍد چاپلوس یچ یکارښنو  ،ید طانیچاپلوس ش ینړلوم یچ یفکر کو یداس
 «یاستی

حده  نهیمع وید هر انسان د پاره تر  یچ یعادت د یهس وی یچاپلوس» یاتویوروسته ز یخبر یتر د یړنومو
 «.یلر ولونهډ ونوګاو په زر یلر یاځ یک نونوی، د هر انسان په ج ید ړد قبلوني او منني و یپور
  .یرواج لر اتیدوه حالتونه نسبت نورو ته ز وید چاپلوس ،یږیندګرڅنه  نوڅیړد  نویقید محق یچ هیاځکومه  تر

مقامات تل  کتهښ. یکو دایپ هړا رهډی یمقامونو پور وټیټاو  وړپه لو ونویځدر یاسیاو س زویولنټــ دا عمل د  اول
 یمقام لرونک ړد لو یوندګ یچ یاښو یاو داس یوړرا و انتهځمقام توجه او پام  ړلو اید پورته  یچ ږیکا اریز

ورو ورو په خپل  یچ ړیغوا هګتو یپه همد یقت کی،خو په حق یلر یاو دوست نهیرزویاو پ نهیم رهډیشخص سره 
 .یږیاو ال نور هم اوچت موقف ته ورس یو نس یاځشخص  ید همد یاو که ممکنه و یراول ریتغ یموقف ک

مشهور  کاید امر یده چ یراغل یداس سهیک وهی. یلر یاځ ړهم د پام و یک ړۍپه ن ینیعمل د م ۍــ د چاپلوس میدو
توجه نه  رهډیورته  یلروده ، خو هغ نهیم رهډیسره  نید ژاکل یپه وخت ک ۍوانځد  یدیجمهور رئیس جان اف کن

 ایا یچ لیاروا پوه ورته و و ؟یوړراوا انتهځپام  ید هغ یچ ړیوک هڅ یچ هړوک تنهښپو ییاروا پوه نه  وهیکوله، د
هو، هغه  یچ لیورته و و یدیکن ؟یو رانګته  یهغ یچ یلر وانیکوم ح ایخور  ایورور  یوکړستا معشوقه کوم و

د  ړیوک نهیسره م یهغ یچ یله د یب یچ لی. ارواپوه ورته و وید رانګ رډیاو هغه ورته  یلر یپاپ یوکړو وی
دومره  ییته  یپاپ ید هغ دهیهغه ول یچ ییبه  یک یاځاو په هر  ړهمدا کار وک یدی. کنهړوک نهیمسره  ید پاپ یهغ
دا  یچ لیو و ییسره  انځاو د  ړورک ریفکر ته تغ یعمل د هغ ید ،ړیهغه ته نه وه ورک نیژاکل یورکوله چ نهیم

هغه  یهماغه و چ ؟یلر نهیم ومرهڅد ماسره به  یچ یږیپوه ینو خدا یلر نهیسره دومره م یزما د سپ یهلک چ
د پُرزو د  ۍماشنر یزیولنټد  یچاپلوس»  یچ ییوا ډارچیر .ړورسره واده هم و ک ییاو وروسته  یرګسره مل

.« یراول ریتغ یژوندانه په حاالتو ک ینځاو د ور یکار ورکو یغوند وړنورو غو ایاو  سویرګد پاره د  ولوړغو
 هړاو )غو یږیکار وله ک یدویخبره تائ چاردید ر یکلمه چ یداس وهید پاره  ۍهم د چاپلوس یژبه ک توښپه پ ږزمون
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خوند  یقبلونک یهم چاپلوس او هم چاپلوس یخواو هړکار نه دوا یله د» یچ ی. هغه ادعا کویی( ورته وا یمال
 «.یږیک دایاحساس ورته پ ۍاو د آرام یاخل

 هګټسره  ۍپه اسان یچ یصویتشخ ید ضعف هغه نقط یمهارت سره د مقتدر شخص په وجود ک رډیپه  چاپلوسان
په طرز  ادولویپه کلماتو او د  ینیاو د وخت سره سم د ستا ژندنهید وخت په پ یدو هګ. همدارنیش یپورته کول یتر
 .ده مناسبه موقع مهد پاره کو فیتعر ولډد کوم  یچ یش یسنجول هښاو دا  یږیپوه هښ رډی
ته د سفر په  وادیه لویته د اسرئ  رمپټدونالد  سیجمهور رئ االتوید متحده ا اهویصدراعظم نتن لویکال د اسرائ ریت

په   یصدراعظم چ لستانګد ان یم کاله پور۱۹۰۵تر  خهڅم کال  ۱۹۰۲بالفورد ) بالفورد له  مزید ارتر ج یوخت ک
 یم کال ک ۱۹۴۸او په  ړک ړپالن جو دوړید جو ولتد مستقل د هودوید  یپه خاوره ک نید فلسط ییکال  ۱۹۱۷

 دهینه وروسته قدرت ته ورس ټلید روزو رومنټ)  رومنټ یجمهور رئیس هر( ۳۳د ) االتویشو( او د متحده ا یعمل
صدر اعظم الفورد د  ید پخوان لستانګد ان هړکیو، د همده په پر یپه قدرت ک یم پور ۱۹۵۳م نه تر د  ۱۹۴۵او له 

اساس  یادار یوالړیملتو د ن روګد مل ړیشو، همدا س ړجو یپه خاوره ک نیطدولت د فلس لوید اسرائ یپالن له مخ
 ۍارښیاو هو ایورت ړ( د زویبمونو د استعالولو قهرمان د ید آتوم یباند وادید جاپان په ه ړیاو همدا س یزاردګ

د  رمپټجمهور رئیس دونالد   یو چ یدلیپوه هښ رډی یپه د اهوینتن یاغلښصدراعظم  لوی. د اسرائلړالقاب ور ک
 رومنټاو لکه د بالفورد او  روڅی یاسیاروسیښهو وید لو اید دن یچ یلر نهیم ومرهڅسره  دوید اور یخبر ید

 هښچندان  یی خهڅ ید بارک اوباما له ادار یچ اهوینتن ،یش رلیو شم خهڅ ید باعزمو انسانانو له جمل یغوند
دومره بوس ورتخته  یپه وجود ک رمپټتش د کلمات په استعمال سره د  یی یک تخاطره نه درلوده په مناسب وخ

لکه د  یی مهیالمقدس س تید ب ړیفکر وک یچ یله د یاو ب یو بلل ګټی وادید خپل ه یی ګټی لوید اسرائ یچ لړک
 .لهښته ور و بخ لویئاسرا رڅیپه  تیملک یخپل شخص

کم فکر  ولوټتر  کاید امر اهوینتن ینه پرته چ ۍماهرانه چاپلوس یبخشش له هماغ یدا ستره تحفه او دا لو ماته
جمهوررئیس و باله، بله  ارښیاو هو ورړز ولټتر  خید تار کاید امر ییاو هغه  هړته وک رمپټجمهور رئیس دونالد 

 .می ینظرپات یخو تر اوسه ال په همد یدلیهپو میزه به سم نه  یش یدای. کځیته نه را وګوجهه ستر یڅه
 یستر یرډی یک ړۍن یپه د یخبرو او مشورو باند وړاو د چاپلوسانو په غو یچاپلوس یشو چ یالیو هګتو هډلن په

 یپه هر واکمن مقام ک یچ وکڅ. هر دهیسره مخامخ شو نونویناور ویلو روډید  ړۍاو ن یته راغل ځمن یستونز
نه  دوید چاپلوسانو د احاطه ک یله مخه د ولوټنو تر  یوسات انځنه  ۍبدنام یخید تار یچ ړیکه غوا ،یقرار لر

  .ړیک ړاحمق جو یله ده نه د نورو د قضاوت له مخ یدا موقع نه ورکو یته د یاو هغو یوژغور انځ
خپله شا وخوا له  یاشرف غن سیجمهور رئ یچ یږیک دلهیل ایتړته ا یتر بل هروخت نه اوس د یک وادیپه ه ږزمون

 انځکارونو ته  ولوټخپلو  یاشخاصو د مشورو له مخ تاروښد هو یاځاو پر  ړیچاپلوسانو نه پاکه ک یحرفو ید
ورته د ژوند کول دومره مشکل  او  یپلوسله چا یب یچ ید نیاو معتاد ید ورانځرن یچاپلوسان هس کهځ،یورسو

له  ورانځواکمن مقامات دا مفتخواره رن یری. که چ یکول یژوند نش ید اوبو نه د باند یچ یلکه ماه یسخت د
 ینیو و رهڅی یقیحق یولنټ یپلد خ ګیستر ینو هم به د دو ړیکار وک وګستر ولوړاو په غ ږینه و کا یحلق یخپل

وروسته  ایاو  یالیبر یک وړک وینځتر کومه حده په خپلو ور یدو یچ ړیتوان تر دالسه ک دوید پوه یاو هم به په د
 یږیو نه پوه یتر آخره په د رڅیواکمانو په  ویهم د پخوان یبه دو اینو ب ړی. او که دا کار ونه کید یراغل یپات
به تر  رڅیپه  یجناب کرز دلکه  یناتوانه وو؟ بلک ومرهڅوو او  یالیبر ومرهڅ یک وړو وړپه خپلو ک یدو یچ

 یڅدا ادعا ه ی. حال داچیشو ریت یترده موفق واکمن بل نه د یدوره ک ولهټپه  خید تار یچ یآخره دا دعوه کو
او  تهیفایک یب یتر جناب کرز یچ ینظر د یپه د یونکڅیړ رډی ینه لر قتیحق یداچ ځیوای. نه ینه لر قتیحق
 یچ یکو یاندړهم و لیدال یادعا د پاره داس یاو د د یدلیل ینه د  کمل یواکمن تر اوسه د رګمعامله  کارهیب

 .  یدلیک ینه ش یانکار تر
 یپا
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