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 بهیر  ی نسل افغانستان کې
 

 ( مه برخهری)د
 

یا په تخنیک   یوای  نسل  ودنیکون  خلکو ته  یزمان  ؛ لکه د تیریږاستعمالی  مواردو ته  و بیالبیل  ځایونو کی  وډیر  نسل په
( او د موجود نفوس  دترن ) بهیر  ینسل  نور مثالونه، خو زموږ موخه  یداس  چی د کمپیوتر نوی نسل او  یکیږ  کی ویل

 مهر  بهیر او بیا د نفوس   ینسل  وم  ې. . تیرو برخو کیلر  همسئولیتون  او کو  یځانګړتیاو  کومې  یایادو  ترکیب دی چی
دغه وکوت،  کې  مهر  هم  ټاکلی وخت)کال(  یو  په   چی  لیوموو  ترکیب ښکاره کوي.  یجنسیت  او  یسن   ودنفوس  په 
   ؟ يڅه ډول و یکتګور د نسل څلور هافغانستان کې ب

  :ترسره کوالی شو هویشن په شان داسې وکتګوری دوټولن د نورو  یا یپینس په افغانستان کې د جان  
 هډیر  کې  مهر  یسن  ، دوی ته به دودیز/پوخ نسل نوم ورکړو چی زموږ نمتولدی  ل. کلونو  ۱۳۴۴-۱۳۲۱الف ( د  

  ،دي اکالوشاوخو ااوی  دوی اوس د  سلنه لري، هناچیز
  ،په درشل کی نسل نوم ورکړو ببوډاتو ، دې ته به د نمتولدی کلونول.   ۱۳۶۴-۱۳۴۵ب ( د 
  ، Gen.X یا  يتیرو عمر  یدځوان چې نمتولدی کلونو ۱۳۸۰-۱۳۶۵ج ( د 
  .نسل (Generation Yای Millennials )چی تنکي ځوانان او ماشومان دي  نمتولدی ارادیخو ۱۳۸۰د ( له  

  :شی یکیدا ښودل  وکړ، ېورباند ، چې مخکې مو بحثنپه شا مدهر بهیر شکل هم لکه د نفوسو ینسل د
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 چې دا موضوع  یښای  لري. په تیره موږ ته  تمسئولی   یکتګور  دغه هره  ودنسلون  په وړاندې  لیودب  په ټولنه کې او 

نه کړو، ورځ تربلې    روشیک  حالت  یشلیدل  او  نپاشا  حساسو ورځو کې دا   په دقت په پام کې ونیسو. که په دغو   هډیر
   .يو يبدتر به

  او اقتصاد په برخه کې خپل بډای   ردکا  کلتوری ارزښتونه،  یمتعال  او  یمل  چی زموږ  ی لر  تمسئولی  زموږ پوخ نسل دا
  زموږ    چې  یکو  ا اوس دوی دا درک. په تیره بییولیږدو  ډول  هسخاوتمندان  او  همسئوالن  دریو نورو نسلونو ته په  بتجار
ګواښ   یتباکوونک   ) ځنګل، معدن، اوبه ، ژوی...( له  یشتمن  عامه  یمل  یووالی، د ژوند چاپیلایر،  یمل  هویت،  یمل

هم قومی،   یدغس  ډکه خبره ده،  یفلسف  یوه له حکمت او  عتنو  ددژون  سیستم کې  وایک   چې  یهغس  سره مخ دی. لکه 
دوستانه فضا کی موجوده   هډیر  په  ع تنو  اړتیا ده. پخوا دا  یطبیع  او  یحیات  ته  عتنو   ی اونسل  یټولنیز  ،یسیاس  ژبنی،
 چاپیلایر باید  ددژون  .يوښی   په تیره ) د( نسل ته  ؛وکتګوروی  ده چی دا روحیه دری نورو   دنده   نسل)الف او ب(   وه. د
ته  ېعطی  یاله  ېدیو توګه دوی  فسادووروپېژن  په  باید  ته  )  لیالبیب  فساد   داو  ، ځوانانو  مالی،  یچاپیریال  ډولونه   ،

و،    رامانتدا  کی زموږ دودیز نسل  دمور  په دې  .وشوی بڼه وښی  لرټ  په تر ټولو  ومنکرات  ..(دیسیاس  ، یماد  اخالقی،
 ، دا به یا د جګړو تاثیرو، یا به د ټولنیزیلیږدوال  وونش   ته  وکتګوری  یی نورو دریو  تمسئولی  ی امانتدار  دغې   دخو  
نسل یو مصرفی   X  او  y  ، اوسنیلنلر  تعادا  و. زموږ پوخ نسل مصرفی  زاغی  د ټولو ګډ  هیاب  ونو،او مهاجرت   طانحطا
. زغم زموږ د لرغونی کلتور یوه برخه وه چی  یند  ، دا خاصیت افغانی روح سره هیڅ جوړیلر  خاصیت  ردستنګ   او

ی. پرته شپوره    انیمګړتی  چی دا. اوس هغه مهال دی  یوسپار  ته د امانت په توګه  وکتګوری  دودیز نسل یی باید نورو
  د ترن و، خو دا بهیر او للیوا  نور نسلونه له تعصب او خرافاتو را جال شوی او د تمدن ې زموږدر له موجود )د( نسل

  ۍ لټ روحیه د  راوزیا  ردکا  لکه چی و،   یند  یپیاوړ  په بد شکل مخ په شا والړ. د ګډ دښمن په وړاندې دریځ هغومره
  و کتګوری  رو دریویت  . کې نه ښکاري  یکتګور  مو په وروستۍ  ی ویساوال  دله شوه، په ځاناو خوب کولو په عادت ب

 یدکتګور  باید تر څو دوی د )الف او ب(  یکتګور   لرل، چې د ټولو ګډ ویاړ و، اوسنی  ننخبګا  يشو  لپیژند  ېهریو
  د چی د)الف او ب(  کی د دښمن یوه هڅه همدا وه    و څوکلون  . تیرویوپیژن  را  ننخبګا  ، باید خپل ېرسیږ  عمر ته

وړ تهيکتګور  درناوی  ځوانانو  دوی   یب   ،  د  کړی.  افغانستان   یب  اعتباره  د  کول  د  یدتاریخ  اعتباره   دښمنانو 
 نمتمد  کی  و کتګوروی  شی. باید د )ج( او )د (دواړو   یخنث   . باید دا هڅهیکید  لشمیر  کوونکی  نګټوتضمی  یستراتیژیک 
که    روحیه را ژوندۍ کړو.  یدمبارز  او فساد سره  هعلمپالن،یووالی  یمل  ،یلویساوا  وطن، پرځان  بح    ،الیوالتی  ژوند ته

  .او اسالمی هویت له السه ورکوو یمل خپل یوموم دا پاشلتیا دوام
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