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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۱۹/۰۱/۲۷

ذبیح هللا خوګیاڼی

بی زحمته راحت نه مومل کیږی
کله کله کوښښ کول مګر مطلب ته نه رسیدل ،هڅه کول خو کار په کامیابی سرته نه رسول ،مینه کول خو انتها
کښی یی د ناکامی سره الس او ګریوان کیدل ،دوستی کول خو د دوست لخوا د ضرورت په وقت کښی د زړه
ماتیدل او یا دا راز نور هلی ځلی کولی شی چی د کامیابی یا د مومیالیتوب یوه نښه اوسی .مخکی له دی څخه چی
د دی لیکنی مفهوم د کوم کوږ اړخ څخه د لوستونکی لخوا ارزیابی شی غواړم چی دا واضح کړم چی مقصد او
مرام دادی چی د هر کار پیل او خوصوصا ً د خیر کار د پیل لپاره د زمری زړه په کار وی .دا چی تاسی د پورتنی
کارونو د پیل زړورتوب کړی ،دا په خپله یو لوی او عظیم قدم دی .دا شان جرأت کول ،کولی شی چی باالخره
مطلب ته د رسیدلو ،کار په کامیابی د سرته رسولو ،د ریښتینی مینی د تر السه کول ،د واقعیی دوست د معلومولو
او داسی نورو بریاوو علت او سبب وګرځی .که د هر کار آخر انسان ته له اوله معلوم وو ،نو هیڅ وقت به انسان
خپل وقت د ناخواله پایلو په السته راوړلو باندی نه وو ضایع کړی.
که د خپل چهار چاپیره خپل خپلوان ،دوستان ،د کورنی غړی یا ګاونډیان او په انتها کښی ټول انسانانو ته ځیر شو،
نو دا به واضیح شی چی مونږ او تاسی ټول په خپل اندازه مشکل پسنده ،ګله کونکی او په مشکل سره خوشحال
کیدونکی یو .کله کله ګوته نورو ته نیول ډیره آسانه خبره ده ،خو په حقیقت کښی یوه ګوته نورو ته نیول باقی ګوتی
مو خپل ځان خواته د اړولو غوښتنه کوی ،خو د دی سره سره بیآ هم د یوی ګوتی قیمت او اهمیت مونږ ته د نورو
ګوتو مجموعی اهمیت څخه لوړه بریښی .دا په دی معنی چی نورو باندی نیوکه آسانه او د مشکل څخه د توجه د
اړولو بیړنی الره ده ،خو د مشکل د حل منطقی او درسته الر نشی بلل کیدی .هر شخص په ټولنه کښی خپل
شخصیت او خپل مقام لری او یو نشی کولی چی د بل ځای ډک کړی،هر یو خپل خاص د کړو وړو طریقی او تګ
الری لری.
د دی پورتنی قطعی د لیکلو مقصد او مرام دا دی چی دا ممکن نه دی چی د ټولو خلکو په اړه ټول شیان ستاسو د
خوښی او ستاسو د موافقی وړ وګرځی ،د ژوند د کولو یوه معنی همدا ده چی د نورو سره په چاپیلایر او د میشته
کیدو په محیط کښی سازش وکړی .که په دی انتظار کښی اوسی چی مطلق بی عیبه او بی نخس شخص ومومی او
ملګری او دوستی ورسره وکړی ،او که په دی انتظار کښی یی چی بهترین وقت د یو کار د اجرأ کولو لپاره
ورسیږی چی سل په سلو کښی د کار اختتام نتیجه مثبت وی ،نو دا په دی معنی چی تاسو به د ژوند تر پایه ممکن
په انتظار پاتی شی .په دی نړی کښی ژوند کول په دی معنی باید نه وی چی د ښاپیریو او د جن او پری او د بی بی
بامبلی د قصو په شان تخیلی ژوند ځانته سمبال کړی .هدف مو معلوم کړی ،بیآ داسی شخص او یا ډله ومومی چی
شخص یا ډله ستاسو سره هم نظره اوسی د دوی سره سازش وکړه او کله چی احساس د دی مو وکړ چی کڼی دا
ستاسو لپاره درست انتخاب دی،نو د هغه شخص او یا د هغه ډلی د خوشحاله ساتلو لپاره زحمتونه او کړاونه وګاله
او له السه یی مه ورکوه،ځکه د مثال د لوستلو په لړ کښی به دا تاسو ته جوته شوی وی چی د مطلق او بی مشکله
شخص پیدا کول آسانه کار نه دی او په ډیرو حاالتو کښی اصلی مشکلی په مونږ او تاسو کښی وی خو د یوی ګوتی
اهمیت مونږ ته نظر و نورو ګوتو ته ډیر ښکاری.
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افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

