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 ن فخر افغان ژوندو مخلوق په خدمت کی د د خدای د
 

 متګارو بی تاوه پا څون  خد او د خدایی
 

 مه برخه شپږ
   

 : تونښاو زټیبنس یژوند ک یپه اقتصاد تنوښد پ
  
پات  ولوټد   ی الس  هڅ  ویاو  ور«ټک یس  ړی»لومیاومالدار  مکهځ هم    یک  ولنهټ  یتنښپ  رپهڅیپه    ولنوټ  یوروسته 

س چ  داتویعا  ویدکورن   ور«ټک یصنعت»دوهم  دوایو  ینیسر  ک  وړ.په  پخوان  هڅ هر  یبرخو    ت ی فی اوک  تیکم  یپخپل 
دلته هم غلطو رواجونو او    ګنڅتر  یکسب  یاو ب  ی.دناپوهدلینه پوه  وکڅ  ګاو پر مخت  تون،بدلونښاو  دل،پهیتکرار

په   ییبرخه    اتهیز  رهډیدخلکو  یوچ  ړیخونده ک  یاودومره ب  یاوړژوند م  یاقتصاد  تنوښدپ  تونوی ذهن  یوروسته پات
 ځ ور یوس یاوب یوزل ی،بیدیک دلینه ل یانښاون ښین  ګول،دثبات او پر مخت  ندړوځمخ په  هڅ.هرورولهځ یرحمیب

.په غلطو رواجونو او وروسته ینه و یپه فکر ک ولډ دان ځتر من تګښاو ل ګټی یدخپل یکورن یرډی.دلهیاتیز ځپه ور
او غمونو    ویادښپه    ی وچ  یدلځیرګ  رډګ  ویالیمقام درلود او دس  ړلو  ونوڅاو خر    تونوګښ ل  هیایځب  یتونوکی ذهن  یپات
 .  یدرلودل یلیپا یترخ ییله پاره  االنویفکره س یاو دب یله کنتروله وتل یخیب یاو ودونو ک وړم ،پهیک
 ډی وډته    لمنو یم   رهیشم   یب  یو او ورپس  ولړجو  یټیپ  یدرانده اقتصاد  وهیولور دزوم له پاره د  یدجل  یوادونو ک  په

د  رهیورکول و.سرب آ  یاد ښبه    م ډ» یپر  اوپ  النګ  ،چابه یولولټ  ییبه    یسی پ  ودلهښ  نهیواالووته    یی به    یسیورکول 
  ،که یستیاخ  ییبه    یکول روپ  ګیلو  ینلیسپ  له،چابه یو  ییمدح به    یو  یښیا  یوتګ  یک  ونوګپه غو  ټ،بلخواته به با  یولولټ

به و،مال    ټلو  وی  یداچ  هډلن  ،یورکول  ییبه    ینه کاوه اوروپ  ږاو غو  ږغ  ییوه او که نه خو دشرمه به    هښچابه خو
 یشپ  ټدلو  یک  شهیپه ن  ی الیبه د س  ځیور  یشپ  یادښم[ د۴۷.«]عبالغفارخان....لهړنکاح نه ت   سویپ  یصاحب هم ب

  یی غمونه    یمراسم و چ  ویادښشوه.دا خو د  یوزل  یب اتهینور پورونه اوال ز  ،یبینوره غر  ییبه    لهیاو پا  یوش  ځیور
کلک کلک    ییژوند  یپه اقتصاد یاو دکورن دلیاو غم مراسم هم درواج سره سم تر سره ک ړیاو بل خوا دم ولیږز
  ړیبه دم  امښشروع شول.هر ما  راتونهیخ  رنو  اینه وروسته به ب  »دسخاتیسخات د  ییکوزار    ړیکول.لوم  وزارونهګ

 ایبه ب  ځور  تمهښلوڅ  ،پهیپور  وځور  تویښلوڅتر    دهیک  راتیبه هره جمعه خ  یپور  یتر جمع   ده،یک  راتیپه ارواح خ
  [.«یدلڅیخر  یدقام په کال په لکونو روپ  ږزمو  قهی.په دغه طر ید  راتیدکال خ  یورپس   ایوشو او ب   راتیخ  یلو

دروغ تپل   یپه اسالم پور یک  قتیورکول په حق  ګرن یته اسالم  څیبد خر  هګ دارن  انویب  اوم[  ۴۲۰عبدالغفارخان.....
 .  ید دل یغرق وړدوا ایاو دن  نید ،دید

شان   یپه د  یی او دتر بور سره       یپور کول  یسیپه سود پ  ییبه    ای،بیدلیخالص  یشتمن  یول به په الس ک  ډ  ید  په
د  ،یولڅخر  یک  ویالیس ک  یکورن  یرډیالر    یله  جال  په  ب  یوتلیپر  یدسودخورو  تر  ایاو  نسلونو  په  نه   ینو 

  رډی.»پاچاخان  یچ یکیل دهړیک رهیسره ت اندپاچاخ ییبرخه  وهیدژوند  یخان محســود چ یپوه عل خی.تاریدلیخالص
  یپس یو،مزدور یله امله تبا او ورک شو تګښدفضول ل ی چ ید  یدلیهم اور یی یسیک ی رډیاو  ی دلیل تانهښپ یداس

دهندوانو د دکانونو او کورونو    ابهیشواو    ډیپن  ابهیکسب زده نه و نو  هڅبه    ی.چونکه ددولړته ال  ییاوبمب   یبه کلکت
قالرول. دغه    ییاودهندوانو ماشومان به    داریوکڅله امله    څیملک به دفضول خر  ایخان    تونښ پ  یوانشو.پخ  داریوکڅ

خوبه ورک اوتبا شول او   یدو  یبرکت و چ  یالیس  ی ضرور  یریاو غ  هیاځ  یاو دتر بور سره دب  څی فضول خر
او کورن درو  یی  یاوالدونه  دفضول خ   یمجبورشول.«]علته    زویهم  دپا چاخان  هل  څی  رخان محسود:    ی په ضد 

 م[  ۱۶۰۹۰۲۳ هڼپای و تونخواښ،پیلځ
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نسل   وهیپه  یوازینه  یووچ وزارونهګ یوژونک  ریداقتصاد په مال ت ویدکورن تونهګښاول ونهڅ،خریالیس هیاځ یهو،ب
په کلونوکلونودپورونو   یکورن یشو یوبډ یپورونو ک. په یغزول یښیهم ر ییته  ویزامنو اولمس یبلک  دلینه محدود

 .  دهټیټیته را یکچ ینه دغالم یوزل یاو ب یبیدغر ییاو ژوند  یدلیاو دسود خورو دسودونو نه نه خالص
ت  یاقتصاد   په پا  و.دو  ی لو    خانوهمیاوش  دانویدمر  یدهغو  انواوګا یرانو،میانو،پیدمال  یک  دوی ک  یوروسته    ی الس 

ستر بده  په  ته  فن  او  اولن  راتونو،سخاتونو،ذیدخ  ییکتل،ژوند    هګکار،کسب    ا یبس  یلور  رونولهګ کاتون،صدقو 
اسالم خوعلو م په نر او   یچ  ییوا  پاچاخانو.  ړیجهاد اعالن ک  ییپه ضد    ړیاو زده ک  یو،مدرسو،پوهنځی ونښ.ددهیک

،خالصه او   هیخو من   ی ک  نی.چیش  ړال  نهیان تر چ  ی:» په علم پسیچ  ید  یلیهم و  ییاودا    ید  ړیفرض ک  هښځ
علم او پوهه    یک  تنوښ( دا فکر کاوه که په پانوی)مالی علم نه و،داسالم خو دعلم دحاصلولو غرض و.....د و  یدعرب
 ی به هم ترق یتاس ړیوک یکه داقام ترق یورکوله چ یتسل  رهډیته  انو یبه مال ږ.....مویش ړدکان به سو ږزمو یراش
 ار یدومره په ت  یشو،دو  ی کول  یترق   ږقام اوورسره مو  تونښپ  یوندګ  یدا نه راتله چ   یپه دماغ ک  یدهغو  ،خوړیوک

م[ د خپل ژوند    ۶۵نه وه.«]عبدالغفارخان.....  یشو  ی پات  یدجد وجهد ماده پک   یوچ  یعادت شو  یکاریاوب  یخور
نسل    وانځصاحب هم دعلم او د  یحاج  زو ګ دترن  یچ  ی ک یپاچاخان ل  یبله برخه ک  وهی»زما ژوند او جدوجهد« په    کیل
  یم  ځور  وهی.  یسنجول  ی چار  ی الر  یدمدرسو سره د مرست  هګډپه    ږدرلو ده.مو  نهیم   رهډیسره    یاو روزن  یوونښد

  ی چ  ییکه ورته ووا  یپراته د   کارهیب  دانیاو مر  خانی ش  رډی  یستاس  یرکګ :»ستا په لنیچ  لیصاحب ته وو  یحاج
ته   ږنه به مو  ی،ددړیراک  ییاو مدرسو ته    ړیوک  یدمدرسو سره دامداد له پاره مزدور  ږزمو  ځور  وهی  یک  اشتیم
 ار یکول،دا ت  ه څ  ایب  یینو دلته    یکار کول  ی:که دولیو  ییوخندل او و  رډیصاحب    ی.حاجیږیرا ورس  ده یفا    رهډی

ا    ــبی:) الـکا ســب حــبــییوسلم فرما  هیهللا عل  یرسول هللا صل  یداچ   ،حالیکارښته کار کول بد    یدو  ،یخواره د
د  ی دخدا  رګ کسب  یعنیلــه(   خدا۸۶.«]عبدالغفارخان......یدوست  دوستان  مال  ی م[د   ر ګلن  انو،دګا یرانو،میانو،پیدا 

دخدا  خانو،خانانویش نه  د  یاونوابانو  نه  او  په  لګڼاالن  یس  انځدوستان  ذهن  ولنهټ.  لکه   روګ کسب  یک  تیحاکم 
  ی او کله کله خو به خانانو او نوابانو غالمان هم تر  دلیکتل ک  هګستر  هټبټاونورو ته په    ڼ،ترکاښر،پګر،بزټګ جوال،خ

په   ویالیس  هیایځخوا دب یویله  یچ یداد ییعلت  وی ینه وو اوالنه د  ټاو په تن پ  هړپه نس ما  تانهښپ ی.دا چولړجو
نه   تونښپ  یدا شوه چ  یی  لهیکتل،پا  هګته په سپکه ستر  روګ کسب اوکسب  ییخوا  یاوله بل  یوو اوالد  وبډ  یک  شهین

ته زراعت    تنوښ:»پیچ   یکو  له ګی  یک  کیشو.پاچاخان په خپل ژوند ل  رګ او کسب  رګبز   هړتک   رشو،نهګسودا    یالیبر
کار   کار    دو،تجارتیکارښ سپک  سپک  ورته  کار    ا،بقالیبن  داد  یچ  ییبه    لیاوو  ده یکار ښهم  هندو  او 

په    اریاو ز  ،دکسب،کارړیاصالح ک  تیدا ذهن  یدنده داوه چ  وهی  اروګ خدمت  ییم[ دخدا۱۴۷.«]عدالغفارخان......ید
نو نو  یت،نوی ذهن  یهکله  او  راپ  یفکر  خپل    تنوښ.»پړیک  دایعادت  په  او  دصنعت،اقتصاد  کولو    هیدتک   انځته 
ژوند   یپه اقتصاد تانهښپ یله پاره چ ی. دد ړیکسبونوسره اشنا ک لویب الیدب  یاو دو ړیم[ ورک۵۸چند.... رټدرس«]ا

 : دهیپاملرنه ک رهډیته  کوټدوو  یږیته ورس یکولو کچ ییتک  انځپه  یک
  و ی الیاوپه غلطو رواجونو او س   یویمخن  تونوګښاول  ونوڅخر  هیایځن،دبیپلیسډ  یمال  یپه اقتصاد ک  ویــ د کورن  ړیلوم
 ساتل،  انځدژوند ساده کول اوله پورونو  یانی،یبر
. پاچاخان ته دا  ولڅاوتجارت ته دخلکو ه  یصنعت،کرن  یالس  ایب  رهیت  ول،په ړلو  ید کچ  داتویتول  ویوهم ــ دکورن  د

 سویافسانواو ک  تانه»پهښپ  ی چ  کهځ  ی دلیرس  یته نش  یموخ  ید  رونویتقر  دوږلکچرونو او او  یپه اقتصاد  یپته وه چ
پوه چ  ،یږینه  کار  هر  دو  ی که  ک  انځنو  ی کو  یپه  نمونه  ش  یه،چړورته  روان  دو  ی ته  درپس  ینو    ی هم 

له  یی ین مسلط و او په ژوند ک اځپه   وکتوبهړپاچاخان له و یچ یداد قنتیم[ حق۱۷۵.«]عبدالغفارخان..... یږیروان
بچت کاوه همدا   ینه به م  سو ید پ  څشعاره وم او دخپل خر  تینه کفا  یوکوالړ:»زه دوی چ  یک یل  ی.دستیکار اخ  رهیتدب

م[په  ۲۹.«]عبدالغفارخان.....می  یاونه چا ته محتاج شو  یتښغو  یدچانه قرض نه د   یول عمر ک ټما پخپل    یوجه ده چ
.دخپلو دهیودر  یک  ځوزله ولس په من  یاو دخپل ب  هړوک  هړک ی(ژوند سره له سره پری)خانیطبق  ی د خپل  ییخو    یک  یوانځ
سفرونه او   یک به ډدرجه  مه یپه در لیته در اروښاو ویپرتو کل ی،لریپلڅ یوریښادر،پڅ ،دخامتایکار،دخمتا جام وټم

  ی هغه د  ی:» زه فکر نه کوم چیچ یک یل یله خول یس ید ویدمهاد رچندټشوه.ا هګبدر یمیدژوند دا ییساده خوراکونه 
د فوالدو په شان   ُید درلودلو اعزاز لرم،چ  روګ تنو مسلمانو مل  وڅ.....زه دیو  ړیقضا ک  ځکوم لمون  یپخپل ژوند ک

 یتر اوسه داس  ،خوزهیله پاره چمتو د  یندنښسر    ولډله پاره هر    یووالیاو مسلمانانو د  دوانو اود هن  ید  خیکلک او س
درجه    هړلو  خهڅله غفار خان    ی د  ی کشه ژوند درلودلو ک  اضتی،سرسخته، ذاهدانه اور  ایلتیڅپه سپ  یژنم،چینه پ  وکڅ

 ی هم ملکر  دهیدهغه کلکه عق  یباند  یسره په خدا  وړانک ځ  یله د  ،دغفارخانیبرابر و  یهم له هغه سره د  ایاو    یولر
او دخپل مرام په    اکهټ په توکه و  یدنمون  انتهځدپاچاخان د ژوند دستور  اروګ خد مت  ییم[ خدا ۴۸ـ  ۴۷چند.....   رټده.«]ا

  ییــ هر خدا  ۸.یاروی به ساده ژوند اخت  ارګ خدمت  ییــ هر خدا۷:»ړورک  یاځ  کوټ  یپه الند  یی  یاوومه او اتمه ماده ک
م[  ۱۴......یمډ.»]د علومو اکایوښژوند به نه خو  یخور   اریاو ت   یکاری ،دبیحالل کسب او کار کو  پلخ  اربهګ خد مت

اوسر   ګیستر  نیسپ  ،د ید   ډخن  ی اندړپه و  ګژوند دپر مخت  ،دایژوند د  ټیاو دل  کهیژوند پ  یکاریاو ب  یخور  اریدت
  ی داقتصاد  یوازیو حالل کسب اوکار نه  ټاو دخپلو م  دلینه الس په سر ک  یخور  اریاو ت  یکاریدب  کهځ.نویژوند د  ټیټی

  است یس  ید د  ارګ خدمت  ییالر هم ده.خدا    ړیدسر لو  ه ګتو  یاو په د  ی،خپلواکیدازاد  انهیتړنورو ته دا  یبلک   ګپر مخت 
ازاد    یمبارزو ک  یاسیاو په س  ایبس  انځپه    یژوند ک  یرانه غلل،په اقتصاد  یپه برکت دبل چا د پور اومنت الند
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 ارو ګ خدمت  یی له خوا دخدا    رسګ جواهر الل نهرو دکان  یک  اشتیپه م  وبرټم کال داک۱۹۳۱شول. د  یاوخپلواک پات
  ه ړک  هګپاچا خان ور غبر  ،خو ړوک  زیاند ړو  ویروپ(۱۰۰۰د زر)  اشتیله پاره په هره م   یمرست  یسره دمال  ګیدجر

  رټخپل.«]ا  دیبا  یی  ږاو مو  ړیورک  هږخپل بار ته او  ینه لرو...تاس  ایتړته ا  سویپ  یستاس   ږصاحب مو  تډ:» پنیچ
  سو یپ   ویپه پرد  یرکډګ زیولنټاو    یاسیدخپلو مبارزو په س  اروګ خدمت  ییفخر افغان او خدا  یچ  تباښم[ په ر۲۲۷چند....
  ،فسادونهیږیخالص ی سیپ یپرد یوه چ  یپه د دهی.عقولهګ ل هډډ ایلتیڅپه سپ رټاو دکرک ایبس یپه خپله اقتصاد  ینه بلک 
ــ خوشال   یالګینن   ینه دزمان  یځدر  یاو له د  یږی،تل به  یو  ی،راوانیږینه وچ  ینیچ  رټ دکرک   ،خویږیک  دایراپ  یهم تر

 :  ږیکا ی.دیږیندګرڅــ روح هم را  کټخ
 

 ه ړشاک یوته م   یکامران  ی و خپل  یچ
 اند وه د فلک نه لرم پروا هــم  غــم

 

 ی نه د  یمنت دارو که مرم په کارم د 
 هم   حایمــس یراش  یعالج لره م کــه

 

 یدهغو هګتو یاو اعتباراو په د تښ رانګرو  اګ خدمت یی دخدا یپه ولس ک  ایلتیڅسپ یز یولنټاو  یاسیا،سیبس یاقتصاد
ــ مرسته هم نه   وندګ  رس ګ ــ دهند دکان  والډیدخپل ان  یی   یپه مبارزه ک  یدخپلواک  یته ورسول چ  یکچ  یهغ  یمنګواځ

  داتو یتول  ویدکورن  یوه چ  ی لړته هم مال ت  ی پاچاخان د  ګنڅتر  استیورته درلوده.دسپما دس  ایتړا  ییاو نه    تهښغو
  رچندټ.اړیمخه ک  ییاو تجارت ته    یوڅته وه  ګپرمخت  یاو په کرنه ک  ړید کسبونو زده ک  تانهښ،پړیسطحه وچته ک

  ،او یروان د  ړی وروورو له ن  یدو  ،خوید  انګجوال    ریشم  اتیز  یپه خواوو ک  ږ:»زمویچ  یک یل  یدپاچاخان له خول
چلولو    یرخڅشو.خو د  ی اړچلول خپور ک  یرخڅد  یک  ویولسوال  ولوټپخپلو    یواوسم،که م  هیرمنندوډی  ه یخداله    دیزه با

خبر دا  ب  یزما  ترهغو  ک  یی  ،زهیوچڅ،تریو  یمعن  یبه  نه  زده  چلول  تو   مړخپله  منظمه  په  ونه   یی  هګاو 
خان   ی.ورپسړخلکو ته نمونه ک  پلوخ  ایب  لځ  وی  یی  انځاو    ړم[ پاچا خان دخامتا داوبدلوچل زده ک۴۸.... رچندټ.«]امړک

.»رضا  لړک  ړکمپونه جو  زیروروزنګ په کچه د رضا کاره کسب   یاو صوب  ی،ضلعیدکل  یی  روګ عبدالغفارخان او مل
 ی ولر  میپوره تعل  دی،با ړیاوبد ل وک  هګپه منظمه تو  دیبا  ی دو  ی.داضروروه ،چ دلیدقت سره غوره ک   رډیکاران په  

 وی،دکلیولر  دهیعق  هګ ن ټی.....په عدم تشد د  یش  یدایاصولو وپوه  ،پریاخلبرخه    یپک   یدو  یک،چید هغه تحر  یچ
  ی نځاوخلکو ته اوبدل ورزده کول،په ور  دلځیرګپه کور    ودل،کورښ  تودونویدم  یته دحفظ الصح   والیپاکول،هرکل

دسهار   ندژو  یم[په کمپونوک۱۲۳چند....  رټ.«]ادلیک  رل یشم  خهڅرضاکار دلوازمو    وهی  ن،دیدعدم تشد د تمر  یژوند ک
 هځوروسته به د رضاکارانو پن  ی.تر سباناردهیک  نیتمر  یجسم  یقیبه شل دق  یاندړنه و  لیدپ  ده،دکاریک  لیپ  هځپه لما

کول او    ی اندړته و  یاوبدل دخلکو نندار   ې رخڅمشر به په    یلډ .د  یته به تلل  ویکل  وډیاو کاون  ی دلړیجو  یلډ  یزیکس
 . ودلښ تودونهی م یساتن ایدروغت یی به  وتهښځ یلاو دک یپاکول څیکو ینورو رضاکارا نو به دکل

داصولو   اروګ خدمت  ییدخدا  یچ  دلیکمپونو ته ستن   رتهیوروسته به رضاکاران ب  دونهیرید دوو ساعتو له ت  یک  یکل  »په
 ی موقت  ی.له دغدهیته ورکول ک  هځاو لمان  لو،استراحتړخو  ډیوډساعته    یبه در  ای،ب یسیون   ږسره سم درس ته غو

 خه څله کمپونو    یدل،چیک  تل ښهم راغو  وال یلبه ک  امښساعته اوبدل کول،ما  ی وروسته به هر رضاکار در  یرخصت
  دونکویبه دکمپ اوس  ی......په شپه کدلهیک   نایو  یله الر  غاتویتبل  زویته به درضاکارانو له خوا  دروزن  ی.دوړیوک  دنهیل

  ول ټ  ړیمرسته نه  ده ک  یم[ د کمپونوسره بل چا مال۱۴۲چند.....  رټ.«]ادلیورکول ک  ماتیمذهب تعل  ینیتښته در
  ل ځویو.ژوند ساده و،رضاکارو ته هر سهار    یمنل  انځرضاکارو په    ونکونکوګډنورو    ارواوګ خد مت   یی  خدا  تونهګښل

که هند   یطبق  یشتمن  الت ی.» دادهیک  ای  دیخوب په ب  یسابو سره وه او دشپ   ادیومبو،دلواوړدش  ډیوډ.دهیورکول ک  یچا
  ر ټ.«]اودلهښنه  ایوالتیل یڅپرمختک و ه  وادیهد ییهدف  یله دغه کار سره چ یلډ انفکرهښو و،که مسلمان او آن رو

او له امله    ی و  یشو  ی اځویسره    ړیزده ک  ی لړت  یژوند پور  زیولنټاو په    ینی ،دیک یتخن  یم[په کمپونوک۱۴۳چند...... 
مخه    ییته    ړی.دکسبونو زده کیشو  کارهښرا  یانښاو ن   ښید سمون  ن  یژوند ک  زی لن   وټاو    یدخلکو په اقتصاد  یی

 اروګ خدمت  ییدخدا  بانانیاو نور غر  رانګ رکسبډیخوا    یشو.له بل  ندګرڅبدلون را  یشعور ک  زیولن ټاو    یاسیشوه او په س
له بل سره برابر انسانان وواو    وی  ولټاونوکران    ران،خانانګ کسب   یک  ګنځغور    یوو.په د  یشو  میتنظ  یکوکیپه ل

  یسازمان ک  یته دخد مت الروه.په د  لوقمخ  ی دخدا  یوازیاو  یوازی  یالر کوم بل کرامت نه بلک   دویمشرتابه ته درس
 میدتنظ یخانانو دهغو مشرانو دستورونه منل چ یپه د ننه ک میوو. دتنظ بانانینور غر ایاو رانګ سلنه مشران کسب ایات

داتمانزو   ږنه وه په خدمت وه،زمو  ی په خان  یمشر  ږخانانو نوکران ول.»زمو  یدهمد  ایاو  رانګ به کسب  ینه دباند
د تنخوا    ییحکم به    ی وو،د دو  انیاو مال   انګایبرخانان،اربابان،مډماتحت    یو،د دو  یی نوم    لګ ارتیوز  لیشاخ  لیجرن

مقرر شو    ی وه،محبت واوهر کار ته په چ  یورور  یکلښ  وهی  یک  اروګ خدمت  ییوپه شان منلو....په خدادارو نوکران
د  اروګ خدمت  ییم[ دخدا۶۵۶او محبت کولو،«]عبدالغفارخان.......  نهیپه م  ییهغه به   انسان  ی په سازمان    ی مسلط  

مخ په    تانهښ.پړاو وچت ک  یرا ژوند  تیدکسب اهم  یلنه ک  وټاو په    تی ثیح  یانسان  روګ دکسب  یپه ولس ک  تښارز
  دیته ورس  یکچ عویصنا یدالس  سیدسو  یوندګ  یچ  یشول.مطلب مو دا نه د   دوړیو شول او کسبونه مخ په غو  دیښیو
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 4تر 4 له : د پاڼو شمیره
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 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

  ی نظرک  ،پهیکارښ  یمنطق   ره ډیتر    یبله پرتلنه،چ  وهی  ،دلتهیهم نه لر  ټبنس   زیهن  پولحاظ    یخیپر تلنه په تار  ولډل،دا  
په کابل پوهنتون   یوم،هلته م  یکابل ته تلل  یک  ړیم کال په او۲۰۱۱د  «یکونک یل  وښ کر  یزه»دد  ی لرواو هغه دا چ

  ر یدبحث په به  وباندړزده ک   یپه حرفو  ل،ړاو بحثونه وک  یخبر  یدږهمکارانو سره او  ویداستادانو او زما پخوان   یک
داقتصاد په   رانګکار یاو فن رګ کسب یپور ۲۰۰۰۰۰ــ  ۱۵۰۰۰۰نه د  تونخواښنن سبا دلته دپ یشو چ لیراته وو یک
 یده بلک   یتلل  هځاوله من  یورکه شو  یکاریدلته ب  یوندګ  یچ  یدا نه د  یی.علت  یپه کار مشغول د  یبرخو ک  لویب   الیب

دکسبونواو کمالونو دزده    واکونهځ  یبشر  یک  لستانګ  ی په نن  یمارټدچور او لو  ،فسادونو او رشوتو  ،دیپه افغانستان ک
خوا    ی .له بلیږیپه کسبونو نه پوه  یچ  کهځ،یږیورځ  یکاریله ب  ونوانسانانیمل  ،پهید   ی دشو  یپات  یبرخ  ی نه ب  ړیک
 ځیته    ورښپی  خهڅ  لکاب  ینیدپالز م  یله پاره حت  یسره سره د درمل  وځستون  رهیشم  یله ب  یچ  نویناروغان و  یلډ  یلډ
تر   ګدعلومو او کسبونو دپر مخت یک وریښپه کابل او پ قتی.دا حقی باور نه لر یپه سمه درمل یپه کابل ک ی چ کهځ،

پرمخ   رډیترکابل    یپه علومو او فنونوک وریښکه پ  ریخ  یورکوله چ  یتسل  یته داس  انوځمو    هګډ.په  ښییرا  ریتو پ   ځمن
 الن یاووک   پلوماتانډیان،یران،والیوز  ینځ.که  یدلیرس  یدکابل مقام ته نه د  یک  تونوهم په فسادونو اورش  وریښ نو پ  یتلل

 ټیټی او سر ګیستر نیسپ ،پهیتجروبو خاوندان د وښخو د  یک یمارټنو په غال،چور اولو ینه لر ړیزده ک ینځ مومن
 .  یخو تر هرچا اتالن د یک
لورونه وه او   زانویرګدان  تنوښپه پ  ،نهیږیک  وګتر ستر  یتونخواکښنن سبا په پ  یچ  ونهګ هر صورت کوم پر مخت  په

  یزیرګ دان  ړیلوم  اروګ خدمت  ییفخر افغان او خدا  تی له پاره دولس ذهن  یاو دد  ټبنس  ید  نه،دیرزو یپ  انوینه د پنجاب 
  ی او اقتصاد  یک ی صنعت تخن  یکسب او الس  یک  وخت  ی.په دید  ړیک  ړجو  یک  طویترور په شرا  یدپنجاب  یاو ور پس

 ی دخاور  یمک ځ  یخانان دخپل  هړاووا  یخاوندان ،لو  مکوځوه.د  مکهځ  نهیسرچ  هیلو  داتو یوعایدرلود خو دکلن  تښارز
ک کرنه  په  او  برکت  ارز  ګدپرمخت  یپه  پوه  تښپه  ن  یوازیاو    دلینه  او  ورپات  کهیدپالر  ته   راثیم  یشو  ینه 

پوله ورته معلومه نه    ټیدخپل پ  یخان د   یرلوډی  یفالن  رهی  یبه داو چ  فی:»دخان تعریچ  یک ی.پاچاخان لدلیهوس
 دو ځیرګخوانه په دوره    یویله    هږ.مویژنینه پ   ټیخپل پ  یچ   یاوکه دا خرد  یداخان د  ړی فکر وک  یهلکوتاس  یده،ما و

  م یموپخپله کار کولو،زما دتعل  یک  ټیپه خپل پ  یتښراونغ  ټیم  یخوا نه موخپل  یاصالح موکوله ،دبل  تیدذهن  تنوښاو دپ
که،تر دغه    ړباغ جو وی   یویو،دهغه په کمک ما دم یمقرر شو  یدغه وخت دزراعت په محکمه ک میعبدالحل یرګ مل

هم کرله او خلکو   یبه م  یاو ترکار  یوسبزړک  ړباغ جو  یکلو ته راتلله ما چ  ارهښله    یاوترکار  یسبز  یوخته پور
پرانسته،نورو خانانو او تر   ډییمن  ړیوګد   یته دخلکو مخه شوه ما په اتمانزو ک  زراعت  ی.........چودلهښ  یته به م

دغه وخت د هند وانو او    ولټ تجارت    ږ،زموړشروع ک  ییکار    انوڼیدب   ورهګته    یچ  یوهل  ډیملن  یبورانو به را پور
  غورونو ی. ما دچا دپهړو   انوګ هندوانو او پرچ  ولهټ  هټو  ه ګټ ږدل،زمویو،مسلمانان په تجارت شرم  یپه الس ک  انو ګ پرچ

ستا   یچ  لیوو  یاو ورته به م  لړک  یراجمع به م  ړیورک  یخانانو ته چا  لځوی  یبه م   اشتیپروا نه کوله هره م
په    هیهغومره سرما  ی ده،تاته چ  ړیبنده ک  یک  ډییپه من  هیپه لسمه برخه سرما  یما دهغ   ی د  متیق  ومرهڅ  یچ  یمک ځد

  یهم ورته وو  یدلودا به م  وښحساب کتاب ور و  ډییدمن  یبه م  ا ی، بیکو  یک  اشتی په م   یی   ،ماتهیکو  هټک   یکال ک
دعه شان دتجارت   یبه م   ی ....دوګټینفقه    انته ځاو    یهم کار کو   انډیاو پان  ان یرواډان،یمنش  یک  ډییسره په من  ږمو  یچ

  ی .......دد یپه الس راغ  ږتجارت زمو  ږشواو زمو  دایپ  النیتجارت ته م  تنوښد ی  یموده ک  ه ږپوه کول، په ل  هګټپه  
  یشو او دومره انقالب راغ  اتیدزراعت او تجارت شوق ز  یپه خلکو ک  یک  جهیپه نت  دلوینمونه ک  ی کوششونو او عمل

 ی معمول  رډیدهغه وخت    ی ده چ  ړیک  ی او تجارت دومره ترق  ی د  یزراعت دومره مخک   یعالقه ک  ږنن زمو  یچ
لو اوس  د   یلو  یکسان  لو  یکسان  ،تج  یزراعت  ی لو  یاو  خان  یخان  ارتفارمونه  کار    ګړی  ړیجو  یی  یاو 

 م[.  ۱۷۵ــ ۱۷۴.«]عبدالغفارخان...... ید
 ی مخ به وده شو، کسبونوترق  تیذهن  یاقتصاد  تنوښدپ  یک   لهیپه پا  یمبارز  ید  فخر افغان دانسان او ولس پالن  هګتو  ید  په
فارم   زیدکرن   یژندینه پ  یی  یپول  ټیدخپل پ  یوچت شواو هغه خان چ  تیث یح  یانسان  رګ د کسب   یک  ولنهټاو په    هړوک

  یپه اقتصاد  تنوښو، پ  تونښاو  ویصنعت سره اشنا شو.دا    ینی اشاو د م  تنڅښ  یک یخاوند شو، دتجارت سره  پخال،دفابر
 یله پاره ب  یدخپلواک  ارو ګ خد مت  ییدفخرافغان اود خدا  یی  ټچوکا  یاسیس  یبدلون وچ زټیبنس  وی   یک  تی اوفعال  تیذهن

په کمولو   یخوالیدتاو تر  ځترمن  تنوښد پ  ونڅ پا  تاوهیب   یچ  نویبه وو  یبرخه ک  یاووروست  یو.په راتلونک   ونڅتاوه پا
 .  ید ړیتر السه ک یاویبر ول ډ هڅ یک لوړپه ش زانویرګ نه دان یوچ یمیاو دهند دن
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