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 11/ 10/ 3113  نجیبه سارا بیاباني

 

 دوست پالنه
 دریمه، وروستۍ برخه

 د لیکوالې له نوي اثر څخه یوه لیکنه
که تاسو د ښو او . دوستانو پیدا کول له ځانه پیلېږيد دوست او دوستانو په پیدا کېدو کې هڅه وکړۍ ځکه چې د 

که تاسو سل دوستان ولرۍ بیا . نادرو اخالقو خاوندان اوسۍ هر څوک ستاسو د دوستۍ هیله لري او په تاسو ویاړي
هېڅ . باید چې انسان هڅه وکړي چې دوستان یې نهیلي نشي. هم لږ دي، خو که یو دښمن ولرۍ ډېر زیات یې وګڼۍ

ځکه چې که مادیات درڅخه الړ شي بیا به یې الس ته  دوست یا دوستان د مادیاتو سره مه پرتله کوۍ،وخت خپل 
که فرضآ دوست مو . راوړۍ، خو که دوستان درڅخه بېزاره او یا د مرګ په سفر الړل بیا هېڅکله السته نه راځي

خالسېږي او یا ستاسو د مادیاتو په مرسته له هم نه وي یو انسان خو به وي چې ستاسو د مادیاتو په مرسته له مرګه 
مادیات پیدا کول ګران . ستونزو خالصېږي باید چې د انسانیت تر نامه الندې انسان ته ارزښت ورکړو نه د مادیاتو

غواړي تر څو تللي پیسې یا څیزونه بېرته السته راوړو  کار ندی، یوازې د انسان هڅه اوزیار غواړي، کار او زغم
ل مادیات انسان پیدا کړي او انسان یې پیدا کوي، پدې چې دا د انسان تر وسې الندې کار دی، خو هغه ځکه چې ټو

لکه د انسان پیدا . په ارادې پورې تړلی دی (ج)چې د انسان له وسې پورته وي ناشونی دی او ناشونی د خدای پاک 
الکت سره مخه کېږي، له منځه ځي، دا به نه که چېرې یو انسان زموږ د مادیاتو د نه پېرزوینې له کبله د ه. کول

که چېرې د دغه حسود بنیادم وجدان ویښ شي او . یوازې انسانیت نه وي، بلکې یوه لویه ناځواني او نامردي به وي
ولې دې مرسته ورسره ونکړه ؟ ، ! ائ نامرده  ٫٫د کنجوس او یا مادیات پرست غږ پرې وکړي، د بېلګې په توګه ، 

! د رضا په خاطر مرسته نه کوله په پور به دې ورسره مرسته کړې وی  (ج)، که دې د خدای !ېده ستا خو وسه رس
ستا له وجې چې د مادیاتو سره دې مینه درلوده خو د  ٫٫.  ،،، خیر که ستا د احسان الندې وی، ژوندی خو به وی 

  .،،به ورکوې؟ څه ځواب ٫٫. ،،دا پوښتنه ونکړي؟  (ج)ستانه به خدای  ٫٫ ،،.سره نهانسان 
دا زموږ په ټولنه کې زښت زیات لیدل کېږي چې د انسان له ژونده د خپلې شخصي ګټې په وجه تېرېږي او خپل 
انساني احساس د مادیاتو په مینه وژني او نن سبا په انسانانو نه یوازې د مرستې ورونه تړل شوي دي، بلکې په 

  .پیسو پلورل کېږي
السه ورکوي، د موټر په بدل کې انسانان هېروي او د مرګ کومې ته یې اچوي، چې  د کور په بدل کې انسانان له

دې د داسې بنیادمانو په زړونو کې د انسانیت د احساس ډیوه بله کړي چې د نېکۍ په هدایت د انساني  (ج)خدای پاک 
له مخې په درنه سترګه  تفکر خاوندان شي، چې نه یوازې دوستان وپېژني بلکې تولو انسانانو ته د انساني کرامت

  .وګوري
ي او په بد ترین کسان هغه دي چې د دوست په قدر نه پوهېږي او په مادیاتو یې پلور ٫٫ویلي دي،  (ک)حضرت علي 

  ،،.غرور یې له زړه څخه باسي
په . يپه زغم ټینګېږي او په بې زغمۍ ماتېږ. زما په اند د دوستۍ پیوند په تواضع ټینګېږي، او په غرور ماتېږي

موږ او تاسو یو متل لرو چې، د ټولنې نسبتآ ټولې اړیکې له انسانانو څخه . مېړانې ټینګېږي، او په بخیلۍ ماتېږي
بېځایه به نه وي که د دې متل پایله په نظر کې ونیسو او غور پرې وکړو . نیولې بیاتر هرشي پورې سره نښلوي

 .ټینګېدو وجه پکې لیدی شوچې په ځانګړي توګه د انسانانو د دوستۍ د اړیکو د 
که څه هم چې ګټه په تاوان . دا متل د ټولنې په هر اړخ پورې د سمون پایله ده .  ،،ګټه په تاوان کې ده  ٫٫وایي ، 

کې ښه غږ نلري ځکه چې ځینې بنیادمان د تاوان لفظ اوري نو اکثراً له ګټې څخه هم تېرېږي او وایي نه غواړم 
 ! .داسې نده! ، خو نه داسې ګټه چې تاوان پکې وي

که موږ لږ څه غور پرې وکړو د بېلګې په توګه د یوې سالمې او پر مخ تللې ټولنې جوړول ، د یوه سوکاله ژوند 
جوړونه، د یوماشوم د ښې روزنې، ښې پالنې او په سهي توګه یې ټولنې ته سالم وړاندې کول، هېواد ته د امن 

نه همداراز بېرته لومړۍ کرښې ته راځم چې د دوستانو پالنه او ساتنه پکې راوستل او ساتل، د استقالل ګټل او سات
، صداقت درلودل، یو بل ته الس ورکول او همداراز نورې تېرېدنې دي لنغښتې ده چې خلوص، رښتیا ویل، وفا کو

یر لرونکو ځکه چې انسان د توپ. ،،ګټه په تاوان کې ده  ٫٫چې زما په اند همدا متل پرې تطبیقېږي چې ووایوو 
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قربانیو په ترسره کولو سره خپلو احدافو یا مرامونو ته په تدریجي موده کې د تکامل پړاؤ ته رسېږي او په دغه 
اوږده تدریجي موده کې د زښت زیات تاوانونو او ګټو سره مخه کېږي او بې له زحمت څخه راحت نشي موندی 

وي همدا تاوان به هرومرو قبلوي بیا به د ګټې هیله کې  څهدا چې په هره . ځکه چې زموند کول زیار ګالل دي
دوست یا دوستان هم همدا شان په تاوانونو السته راځي او د ښه دوست پیداکولو د ګټې ارمان به هله پوره . کوي

راځۍ چې په وړو وړو او بې ارزښته خبرو له دوستانو خپه نشو ځکه . کېږي چې تاوان ومنو او زغم ورته وکړو
وستان ستاسو سره د تشریفاتو او سیاست کولو ځانګړتیاوې نه ساتي او په سیده او ساده لحجه په خلوص چې واقعي د

ځکه چې هر انسان ځانګړی ! هېڅکله د دوستانو د نظر سپکاوی مه کوۍ . او صداقت سره خپل نظر وړاندې کوي
غل په  ٫٫، متل لرو چې وایي موږ او تاسو یو چې پدې هکله! له ځان څخه نمکښه دېوال مه جوړوۍ . نظر لري

 ،،.د غله ږیره کې خلی دی  ٫٫غره کې نه ځایېږي ،، ـ یا 
که موږ د دوستانو تر منځ هره خبره ځانته راکاږو نو هرومرو به په موږ کې د زړه د سپېڅلتیا او صداقت د روزلو 

شک او تردید په ناروغۍ اخته  یا به د وېرې او اندېښنې په ناروغۍ اخته شوي یوو، ځکه چې که انسان د. کمی وي
شي د ټولنیز ژوند د ستونزو سره مقابله او زغم نشي کولی او ورو ورو په عصبي ناروغیو اوړي او شکمن انسانان 

ددې لپاره چې له دوستانو بېل نشو او د ژوند  په الره کې تل بریالي اوسو هېڅکله . په ژوند کې یوازې پاتې کېږي
خپل فکر ښکېل نکړو او د شک په حال کې ژر تر ژره له دوستانو سره خپل شک شریک باید په شک او تردید کې 

کړو او د ځان د قانع کولو لپاره د خپل شک کولو په رښتیا پسې وګرځۍ او ځان د دغې ناروغۍ چې د شک او 
لم، یا یې ماته تردید یا په عامه ژبه ځانته خبره کشول یا په اصطالح ځینې کسان وایي چې پالنکي زه په غوږ ووه

کنایه ووېله او داسې نور شکونه چې که چېرې موږ پخپل ځان کې څه نه وینو پخپله د اشتباه مرتکب نه یوو، یا موږ 
د همدغو دوستانو په مقابل کې داسې یو حرکت نه وي کړی چې مقابل لوری مو خپه کړي وي نو ولې موږ دا 

؟ زما په اند د دوستانو تر منځ ډېرې ا به موږ په غوږ وهيې خبره کوي یانتظار ولرو چې موږ ته به څوک داس
 داسې خبرې کله نا کله ښکته پورته کېږي چې که چېرې یې موږ د دوستۍ په پاس مثبت واخلو ایا بده به وي؟؟

زما په اند د دوستانو تر منځ هرڅه په خلوص او صداقت شریکه وجه . که یې په منفي توګه واخلو ښه به وي؟؟ 
دغه اړیکې هر اړخ لري حتی که انسان لږ غور وکړي او دومره حساس شي چې هره خبره وڅېړي زه لري او 

فکر کوم د وخت ضایع کول به ځکه وي چې کله کله ډېره ښه خبره هم منفي جنبه پیدا کوي، او همداراز کله کله 
انګړتیا اخته کېږي، چې بل ته که بیا هم دوستان په دا هر څه برسېره په دا راز ځ. ترخه خبره مثبت اړخ زېږوي

خبره کول ځانته راکاږي او ماڼېژن کېږي مقابل لورې که په دې حال خبرېږي، د دوستۍ په پاس یې الزمه بولم چې 
رحمان بښنه غوښتل د انسان کار دی او بښل د . د خپل نمکښه دوست څخه بښنه وغواړي او توقع یې پر خای کړي

راځۍ چې د . بښنه غوښتل د انسان کار دی، خوبښنه نه کول د شیطان کار دی ٫٫، په بل ځای کې وایي. کار دی
دوستانو د ساتنې لپاره او د خپل صداقت، خلوص او اخالص لپاره هغه وړو وړو خبرو ته ارزښت ورنکړو کومې 

ینې ځکه چې د ژوند بهترینه سرمایه ښه دوستان دي او ښه دوستان له و. چې موږ د یوه ښه دوست څخه جال کوي
  .څخه هم انسان ته نژدې دي

ولې هجرت نه کوې؟ او په سفر نه ځې؟ تر  ٫٫، مي په نامه یو نامتو عالم وپوښتهیوه ورځ یو سړي د بایزید بسطا
 دې لپاره چې دوست مې مقیم دی، د هغه سره بوخت یم د ٫٫،اخلي،، عالم ورته ووېلڅو تاڅخه نور خلک هم ګټه و

چې په یوه ځای ډنډ شي ګنده کېږي،، عالم  اوبه ٫٫، سړي ورته ووېل. ت شم،، نه غواړم چې د نورو سره بوخ
 .،،سیند اوسه تر څو ګنده نشې ٫٫ځواب کې ورته ووېل، 

زه هیله لرم چې تاسو دومره نېکبخته واوسۍ چې په ژوند کې له داسې دوستانو سره مخه شۍ چې د دوستۍ وړ او 
هغه کسان په . ور وړ وي او هم یې له تجربو څخه ګټه ترالسه کړۍپه ښه خصلت ښکلي وي چې هم یې عقیدت د با

ت پېژندونکی لی، آزاد او د مسو  ، ارادې، هوښیارتیا، فکر خاوندټولنه کې د دوستۍ د ارزښت وړ ګرځي چې د باور
ه متقابل لورې ت. د نورو پر وړاندې بدبیني، ځان ښودونکی او کبرجن نه وي چې له نورو ځان ښه ونه ګڼي. وي

لیت څخه ځان ونه باسي، په نورو تکیه ونکړي، د حقیقت پلوی وي او خدای مکړه په سپکه ونه ګوري او له مسو  
د هر کار په اجرا کولو کې محتاط . د ځان ساتنې او کورنۍ ساتنې وړتیا ولري. ژوند ته د حقیقت په سترګو وګوري

پخواني دوستان نه . ی خو بد دوست یو مصیبت دیپه ژوند کې ښه دوست یو نعمت د. او د پوره ارادې خاوند وي
په رښتیا . دوست هغه دی چې ستاسو هر راز ورسره وساتل شي! پیدا کېږي، د پخوانیو دوستانو ځای ډک کړۍ 

سره چې ستاسو په مخ کې ډېر اوچت کارونه پراته دي چې تاسو یې باید سرته ورسوۍ له دغو ډېرو کارو له جملې 
هم دی هغه د ښه دوست پیداکول دي چې زه هیله لرم چې لټون کې یې ستوماني احساس څخه یو کار چې ډېر م
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زه له خپلو دوستانو چې په هر موقعیت کې ورسره مخه شوې یم . نکړۍ او زما پشان له خپلو دوستانو منندویه اوسۍ
ځکه . ه مشکوره یمماته یې بې فیسه علمي تجربې راکړي چې د دغو تجربو په وجه نن زه له خپل ژوند څخه ډېر

نو ځکه خو زه له خپلو هغو دوستانو چې د ژوندانه . چې د ژوند په هر پله کې مې یو لوی عبرت السته راوړی دی
ډېر داسې دوستان یا . په الره کې راسره مخه شوي یوه نړۍ مننه کوم او هیله لرم چې دوی به هم مننونکي وي

د ځوانۍ په دوران کې د داسې دوستانو سره . و لوی بدلون راوليدوست پیدا کېږي چې د انسان د ژوندمسیر ته ی
انسان مخه کېږي چې د دغه دوست په ناسته پاڅه کې به دومره اثر او اغېزه پرته وي چې د انسان ټول ژوند تر 

نو دا به ستاسو لپاره ډېره مهمه خبره وي چې د نېک صالح او نېک عمله انسان . خپلې شعاع الندې راوستلی شي
سره د دوستۍ الس ورکړۍ چې هم ځانته درناوی ولري او هم تاسو ته، ځکه هاغه څوک چې په ځان باور ولري او 

هم د ځان . پخپل نفس حاکمیت ولري هغه تل خپل شخصیت ته په درناوۍ سره ستا شخصیت ته هم صدمه نه رسوي
ایماندارۍ او راستۍ په وجه د ټولنې د سمون داسې انسانان د . هم ستا درناوي ته نېکه اراده لريخیال ساتلی شي او 

 په درناوۍ .تاریخي بېلګې حسابېږي
 

 د ټول افغان سایت څخه په مننه
  
  


