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 11/50/3511         نجیبه سارا بیابانی

 دوست پالنه
 دويمه برخه

           
                                                                              لیکنه يوه څخه اثر نوي له لیکوالې د
 

لکه مخکې مو ووېل چې ښه دوست په نړۍ کې هغه سرمايه ده چې هېڅکله نه په مادياتو اخیستل کېږي او نه هم 
د ښه دوست پیدا کول که له يوې خوا ګران کار دی له بلې خوا ډېره اسانه . پلورل کېدی شي، نه بازار لري نه مغازه

 .کړواو ساده الر لري چې موږ کولی شو پخپل خلوص دوستان خپل 
خلوص او رښتینولي چې د اخالقي روزنې يوه اهمه برخه ده او دغه اخالقي روزنه که زموږ په وجود کې د يوه 

. انسان تر نامه الندې وده وکړي نو انسان پخپل ُخلق باندې د انسانانو د دوستۍ الره په ډېرې اسانۍ سره موندلی شي
د هر عمل عکس العمل په مساوي توګه څرګندېږي د څرنګه چې د مېخانیکي قانون له مخې يې منلی شو چې 

په همدې راز په بنیادمانو کې هم په . اخالقو په علم کې هم دا يو حقیقت دی چې ښه او بد دواړه عکس العمل لري
همدا انسان دی چې په ټولنه کې ښه او بد . طبعي ډول عکس العمل لیدل کېږي، خو انسان د حوادثو پیداکوونکی دی

 ښه نیت، پاک زړه او صادقه اخالق، د. وږ حقیقي قوه او قدرت زموږ له اخالقیاتو څخه سنجول کېږيزم. زېږوي
عقل د قواعدو له الرې د دوستانو د ښې پالنې او ساتنې ضمانت په غاړه اخلي چې دغه عادات د نېکو انسانانو په 

ت بڼه پیدا کوي او د ټولنې د زده وجود کې روزل کېږي او وده مومي چې د عمر تر پايه د ښو خاطرو د مرکزي
  .کړې بېلګه ترېنه جوړېږي

انساني اخالق کله چې د عقل، فکر او عمل سره يوځای شي د  انساني اخالق، عقل او تفکر د عمل الر هواروي

هر د انسانانو په منځ کې تلپاتې بېلګې جوړوي چې همدا راز  تأريخابديت او تل وجه ځانته نیسي او د تل لپاره لکه 
انسان د خپلو دوستانو په منځ کې کولی شي تل ژوندی پاتې شي او د يوه ښه دوست پشان ورسره تل پاتې ملګری 

په بل اړخ د اخالقي روزنې سره سم پخپله ژبه درېدل يانې وفا تر نامه الندې رښتینولي ده چې زموږ په ټولنه . وي
ي او خپله ژمنه نشي ترسره کولی خو خپلو دوستانو ته کې ځینې داسې کسان دي چې پخپلې ژمنې باندې بې باوره د

په زغرده ويلی هم نشي چې د بېلګې په توګه داسې ووايي، دغه کار زما تر وسې الندې ندی داسې انګېري چې زما 
څخه به دغه دوست ګیله من شي، د دغه يوه ټکي په خاطر د ټول عمر لپاره خپل دوست له السه ورکوي، ځکه چې 

بل دوست څخه دا هیله نلري چې درواغ ورته ووايي او يا د بېلګې په توګه د بل له خولې هاغه خبرې  يو دوست له
په نامه د يوه ښه شخصیت  اوري کومې چې د ده او د دوست ترمنځه لکه يو پټ راز ويل شوي دي چې دا د دوست

ه درلودلو په اساس هېڅوک بايد په دويم د وس د ن. لومړی خو دا چې انسان يو له بله ډېره تمه ونلري. کار ندی
ځواب اخیستلو خواشینی نشي، له بلې خوا د درواغو ژمنه د انسان باور ته صدمه رسوي او مقابل لوري ته بايد 

ګرانې دا کار زما په وس پوره ندی او مقابل لوری بايد د خپل دوست تر وسې توقع ولري چې /ووېل شي چې ګرانه
یمه خبره دا چې د بل له خولې څخه اوتې بوتې اورېدل هم د انسان حیثیت ټیټوي چې د درې. دا يو انساني کردار دی

دا نه يوازې انساني کردار نه بلل کېږي بلکې مقابل . يوه دوست ګیله يا د خواشینۍ خبره د بل چا سره شريکوي
هر »لکه يو متل چې وايي، له منځه ځي لورې ته د باور او اعتماد حیثیت ټیټوي او د دوستانو تر منځ د باور مزی 

نو هېڅکله دې خدای انسان د بې باورۍ په مکروب . «و باور چې خام شي بیا نه پخېږيڅه چې خام وي پخېږي، خ
ځینې انسانان له حده زياته ډوډۍ هضمولی شي . نه اخته کوي او نه دې خدای څوک خپل دوست ته بې باوره کوي

يانې نه يې شي هېرولی او هڅه کوي چې د دغه کس . خواله نشي هضمولیس د زړه د درد چې له بده مرغه د يو ک
خبره بايد بل ته ورسوي چې زموږ په ټولنه کې په افسوس سره داسې ډېر په ناوړه دود اخته خلک لرو چې په عامه 

ناه بلل د اسالم په مبارک دين کې چوغلي کول لويه او اعظیمه ګ. ژبه ورته شیطان ويل کېږي يا ورته چوغل وايي
ساری مذهب زموږ د مثبت کردار او اخالقو ضامن دی چې انسان د  بې موږ او تاسو ته مالومه ده چې زموږ. کېږي

حضور کې پخپل نېکواعمالو، ښو اخالقو او عالي کردار په نامه د مکافاتو مستحق بلل کېږي، بلل  (ج)خدای پاک 
و په کولو کې بنیادم بې له شکه څرنګه چې په ټولنه کې بې او همدا راز د  بدو کردار. شوی دی او بللی به يې وي

په  (ج)باوره او په ټیټ حیثیت پېژندل کېږي او د خلکو په ډله کې ځای نلري او د سزا وړ بلل کېږي، همدا راز د اهلل 
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به محکوم دربار کې هم ندی منل شوی، سر ټیټی، شرمېدلی، ګناهکار او د مجازاتو وړ بلل کېږي او په اشد مجازاتو 
  .وي او هېڅکله د بخښلو وړتیا نلري

که څه هم . هر څوک چې د خپل دوست پټې خبرې يا پټ راز د بل دوست سره اظهاروي د خپل وقار تله سپکوي
چې بدې خبرې به هم نه وي خو لوزوم نلري چې انسان خپل اعتماد او باور د يو څو خبرو د نه ساتلو په وجه له 

د نوم سره  (ج)اهلل ر د وجدان په شرم اخته شي، ځکه چې دوست ډېر اوچت نوم دی چې السه ورکړي او ټول عم
ه درد، دعا، دوا ، دارو، ـ ل( د)د دوست نوم په مانا او تحلیل کې بې ساری دی چې لومړی توری يې . نژدېوالی لري

توري د پیل څخه ډېر منفي ( د)، ديندار، او داسې نور چې همداراز په ټولنه کې له همدغه دالدرمل، دين، دنیا
له دغو مثبتو ټکو څخه يو  او موږ که يې. نومونه هم زېږول شوي دي، خو  ښه هېڅکله د بدو په پرتله کې نه راځي

راواخلو نو بې له دې چې تحلیل يې کړو په واضع ډول څرګندېږي چې د زړه درد له چاسره شريکېږي يا ( درد)
ېږۍ او واضع کوۍ چې مالومه خبر ده چې انسان د خپل دوست سره خپل د وېل کېږي؟ تاسو هم له ماسره همغږي ک

، زما په اند اوږده څېړنه نه پرې کوم. رچا سرهزړه درد شريکوي او دوستي هم له دوست سره کېږي نه له بل ه
  .همدا يو مثال به بس وي ځکه چې که د فکر يو کس وي، نو همدا ټکی به ورته بس وي

 .زه کې د دوست لفظ شنل او څېړلد دوستپالنې په شننی
دی چې موږ دغه لفظ هم د ( و)و چې په لنډو الفاظو کې مې څرګند کړ ، دويم لفظ يې ( د)لومړی لفظ د دوست 

ټولنې د مثبتو لفظونو څخه را اخلو او منفي يې غورځوو لکه وفا ، واضع، وطن ، وجود ، وزر، وحدت، ورا، 
ويی تر کتنې او شننې الندې نیسو چې د وفا کلمه يې يا لفظ د ( وفا)يوازې د وکیل، وقار او داسې نور چې موږ يې 

ځکه چې په ژمنه باندې درېدل د . دوست دويم لفظ شمېرل کېږي، چې بايد له دوست سره انسان وفاداره ووسي
ې ژمنې درېږي هرکله که څوک د چا سره ژمنه کوي او پخپل. ايماندارو انسانانو کار دی او انساني کردار بلل کېږي

 او وفا کوي نه يوازې پخپل ځان باوري وي بلکې مقابل لورې ته هم اعتبار ورکوي او د باور کولو وړ ګرځي،
لپاره انسان اړ دی چې په ځان کې د باور لرلو  تد دغه ګام د اثبا. ځکه چې ثابت قدمي د وفا کولو لومړی ګام دی

باوري وي او د خپل د ځان باور په اندازه ګام پورته کوي چې  صادقه انسانان تل په ځان. روزنې ته وده ورکړي
هرراز دوستۍ کې د تعدل نه کار اخلي او هېڅکله درواغ نه وايي چې درواغ په انسان کې باور او باور ورکول 
دواړه وژني، اعتماد سلبوي او په ټولنه کې د يو بې باوره بنیادم په توګه شهرت مومي او هېڅوک زړه نشي ښه 

درواغجن بنیادم که په هرقالب کې ځان واچوي څرګندېږي، که په . لی چې په درواغجن بنیادم باندې باور وکړيکو
ورځو کې څرګند نشي په میاشتو کې څرګندېږي او که په میاشتو کې ونه پېژندل شي په کال او کلونو کې خامخا 

نګړې توګه که انسان له خپلې ټولنې څخه نوې ډېر داسې بنیادمان په ټولنه کې، په ځا. خپله اصلي څېره څرګندوي
ټولنې ته ننوځي نو ترڅو چې ددغې ټولنې په ځانګړتیاؤ پوهېږي ډېرې تجربې پخپل ځان کوي، تر څو د تجربو له 
بټۍ څخه ووځي او د يوې نا پېژندل شوې ټولنې سره پېژندګلوي پیدا کړي ځکه چې د هرې ټولنې په انسانانو کې 

او  تأريخله نظره د اقلیم او پیداوار له اړخه د ( ځمکپېژندنې)ه او هره ټولنه د جغرافیې ځانګړي خصوصیات شت
نسلونو له نظره په توپیرسره ځانګړتیاوې لري چې د لږعمر خاوندان يا په ځانګړې توګه ساده او صادقه انسانان بې 

نزو سمدالسه د ژوند طرز او طريقه له تجربو نشي کولی چې هرې ټولنې ته د پاخه تفکر سره ننوځي او بې له ستو
زده کړي او يا بې له تېروتنو د تجربو خاوندان يا خاوندانې شي، ځکه چې په ناپېژندل شوې ټولنه کې له دود دستور 
څخه نیولې بیا تر ځانګړو کولتورونو پورې تر مروجه قانون پورې د توپیر لرونکو مروجه تربیت او روزنې سره 

نو همدا وجه ده . ګام کې الرښود ته اړتیا لري تر څو خپله الره او د ژوند کولو الر ومومي مخامخ کېږي او په هر 
چې انسان لکه اوبو اخیستی هر بوټی ټینګ بولي او الس ورغځوي تر څو ځان له اوبو وباسي، خو د ټینګ او 

له تجربې څخه انسان وکولی ُسست بوټي توپیر نشي کولی او دا دومره اسانه خبره هم نده چې بې له پېژندنې، بې 
پدې توګه د انسانانو پېژندنه . شي چې ُسست او ټینګ بوټي توپیر وکړي او په اسانۍ سره ځان له ډوبېدو وژغوري 

ګرانه ده او د دوستۍ ټینګېدل هم ګران کار دی ، ځکه چې ځینې دوستان تر خپل مطلب پورې دوستي پالي، ځینې 
ساتي او ځینې دوستان معنوي او پاخه دوستان دي چې په غم او ښادۍ کې انسان دوستان تر مادياتو پورې دوستانه 

ستا ذلت د ځان ذلت بولي، بې له مطلبه . ،،ستا عزت د ځان عزت بولي  ٫٫د بېلګې په توګه ،. يوازې نه پرېږدي
راز پت مادياتو ته ارزښت نه ورکوي، رښتیني ، صادق په معنوي ارزښت والړ د دوست تر نامه الندې د هر

د مانا او مفهوم مثبت ( و)ساتونکی او د ژوند تر وروستۍ سلګۍ پورې د وفا خاوند او د دوست د دويم توري يانې 
  .اړخ په ځان کې روزي او وده ورکوي
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توری دی چې پدې توري کې د ښو او بدو ځانګړتیاوې څرګندېږي، چې موږ يې د بدو څخه تېرېږو او ( س)دريم د 
توری له ساتنې، ساتونکي، ساه، سم، ساهو، سرلوړی، سبا، سحر، ستي، او داسې نور چې د ( س) د. مثبت يې اخلو 

ساتنې ياساتونکي له دروند لفظ څخه دا جوتېږي چې هر بنیادم د راز ساتونکی يا د ساتنې وړنه وي، يوازې هاغه 
کی اوپالونکی وي او د دوست انسان ساتونکی يا د ساتنې وړتیا لري چې د دوستۍ ارزښت پکې څرګند وي، رښتون

د تروږمۍ غوندې پټ . پشان وي( ساحو)د نوم ارزښت ولري چې په کار کې مريئ وي او په خوی کې د سرلوړي 
خیال وساتي، ځکه چې ښه ( سبا)پشان روښانه وي او د عقل تفکر يې د ( سحر)زړه خاوند او د ( سپین)نه بلکې د 

  .پدې هکله مې د نوشېروان د وخت يوه پوښتنه په زړه شوه. نژدې دی دوست  د وينې له رشتې څخه هم انسان ته
بزرجمیر ورته په ځواب  ،چې دوست ښه دی که ورور؟ ٫٫! يوه ورځ عادل نوشېروان له بزرجمیر څخه وپوښتل 

په رښتیا چې انسان نشي کولی چې د ژوند په کږلېچو، لوړو ژورو .  ،،هاغه ورور چې دوست وي  ٫٫!کې ووېل 
ناخوالو کې د هر چا سره د زړه خبرې شريکې کړي، په خانګړي توګه هغه رازونه چې د انسان په ذاتي او 

شخصیت پورې تړاؤ لري،بې له هغه دوست څخه چې اعتماد او د باور وړ وي او د واقعي دوستۍ ځانګړتیا ولري 
نه يوازې په راز ( لفظ)يی د دوست و. نو انسان هېڅکله د دښمن په هکله سوچ نه کوي ځکه چې ښه دوست لري

همداراز ښه . والړ وي( ستي)پورې تړاؤ لري بلکې په ساه پورې تړلی ښکاري او لکه پتنګ هرې قربانۍ ته 
، خو ښه دوست او «بده ورځ ورور نلري»، رې مربي ګڼلی شو ځکه خو وايي چېال( سمې)دوست په ژوند کې د 

په اوږدو کې تل د ښه دوست، ښه  تأريخنده خبره ده چې د ښه ملګرتیا په بده ورځ کې پکار راځي او دا څرګ
يار د يار لپاره خوري  ٫کاڼي کرښې متلونه راپاتې دي لکهد بېلګې په توګه ډېر د . ملګري، او ښه يار ذکر شوی دی

چې دا هر څه د تجربو د پايښت لپاره ويیل شوي دي،  «د يار له مخې سپي ته مه وايه ستخې»يا  ،،د غوايي غوښې
  .نه د هېرېدو لپاره

که د هرې خبرې پای ته يا د هر متل شاته لږ ځیر شو خپله يې لیدی شوی چې په ټولنه کې څومره منفي اغېزې د 
ډېر مثبت ټکي دي چې پايله يې د لږې بې پروايئ . تجربو د السته راوړو لپاره خلکو شیندلي، لیدلي او ال روانې دي

په همدې راز که لږ څه . قاط دي چې په هڅې سره يې د مثبت لوری نیولی دیله المله منفي ختلې او ډېر منفي ن
د توري مثبت او منفي اړخونه هم په ټولنه کې لیدی شو چې د دوستپالنې تر نامه ( ت)غور وکړو د دوست له نامه د 

، ضع، تراوت، تواتأريختوری له ( ت)الندې موږ يوازې مثبت خپلوؤ چې د مانا او مفهوم معیارونه لري چې د 
( تهذيب)توری له ( ت)، تمیز، تهذيب، او داسې نورو لفظونو سره تړاؤ لري چې که د ، تورزن، توريالیړاؤتمدن، ت

څخه د دواړو اړخونو شینل زما په اند يو د بل سره ډېرې نژدې اړيکې لري، چې د ( تأريخ)څخه راواخلو او که له 
ځای راغلې ده چې د مسلمانانو د ايماندارۍ ضمانت کوي او که د تمدن  سره د تهذيب لفظ يا کلمه يو تأريخاسالم له 

لفظ په رازو رازو ( تهذيب)څخه يې راواخلو او شننه پرې وکړو نو د ډېرو کلونو وړاندې به هم همدا د  تأريخله 
يې له توری يانې اخري توری ( ت)الفاظو کې ومومو، چې بې له شکه به په دې توري بريالي شو چې د دوست د 

تهذيب څخه رااخیستل شوی دی چې واقعآ د دوستانو تر منځ بايد ارومرو تهذيب وجود ولري تر څو ترېنه د دوستۍ 
يانې يو بل ته په صداقت، رښتینولۍ او پاکۍ سره د تواضع ( تمیز)په دوستۍ کې بايد . کې پاتې شي تأريخبېلګه په 

يانې ( توريالیتوب)په کمال ښکلی وي او په هر حالت کې د دوستپالنې مسولیت هېر نکړي او د خپلې دوستۍ پاس په 
 .مېړانې سره وساتي
 «.تیاوې ولري د دوستۍ وړ بلل کېږيځانګړ( ۶)هاغه څوک چې شپږ »، د هند يو عالم وايي

، او هېڅکله يې ظاهر نکړي او تاسره په پرده کې يې له ځان سره وساتي ـ هغه څوک چې ستا په عیب پوه شي او1

  .کې شريک کړي او اصالح دې وغواړي يې په يوازېتوب

  .ستا په هنر پوه شي او شهرت درکړيـ هغه څوک چې 3
 .ياد يې نکړيوک چې احسان وکړي او ـ هغه څ1
 .ـ هاغه څوک چې احسان منونکی اوسي او هېڅکله احسان هېر نکړي۴
 .ه څوک چې بد وويني او هېر يې کړيـ هاغ۵
 .ـ هغه څوک چې اشتباه وبښي۶ 
 

ځانګړتیاوې که په انسان کې وروزل شي د انسانیت کان بلل کېږي ( 15)لس »، همداراز ابوعلي سینا بلخي وايي
 .حق لري ،،  ترېنه جوړېږي او په دوستۍ کې د لومړيتوبيانې کامل انسان 



  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئسره اړیکه ټینگه کړله موږ  په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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 : يادونه

 

ـ د ۴ .ـ پخپل نفس باندې حاکمیت1.  کول( انصاف)ـ د خلکو سره ڼیا يا 3 .ـ په حقیقت والړ او صادق انسان 1

 .ـ د ځان او نورو پت ساتل۵ .عالمانو څخه تجربه اخیستل

 لم له دښمنانو سرهـ ُح۸ .ـ د دوستانو سره تفاهم کول۷ .ـ رحم او شفقت کول۶ 

  .ـ ناپوهانو ته الرښوونه او زغم کول15 .ـ سخاوت کول۹ 

رښتیا هم چې دغه اوصاف په انسان کې د انسانیت بېلګه څرګندوي او هر څوک کولی شي چې ددغو نېکو او ښو 
زي که اراده وکړي او زغم خپل کړي او د عمل په مرستې دغه خواص په ځان کې ورو. عاداتو څخه برخمن شي

  .او وده ورکړي نو خامخا به د انسانیت واال مقام ته ورسي او ددوستۍ وړتیا به خپله کړي
 

 د دويمی برخی پای
 د ټول افغان سايت څخه په مننه

  
 


