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 سول  هېر  یې اصول او  ږیره
 

 
  االصف   همدغه   په  چي  وویل  راته  مي  انډیوال  ږیري  سپین  یو  چي  ګرځېدم  پسې  کار  په  کي  کراچي   په  کال ۱۳۶۴

 مکتبونه   پاره  له  ماشومانو  افغان  د  جمعیت  او  اسالمي  حزب  اوسېدلم،  زه  چي  کي  مجموعه(  یو  بالکونو  )د  پالزا
  له  کاله   پنځه  نږدې   کي  پلچرخي   په  ما  خلګ  دا  خو  یم  خبر  چي   وویل  ورته   ما ۰دي   کار  په  یې  ښوونکي  او  پرانیزي،

 .کوالی سم نه کار  سره دوی د  زه لیدلي، نږدې
 استوې؟ ور نه ته مکتب هم اوالدونه ویل

 . کړم یې داخل چي یم مجبور و، سم نصاب او پروګرام درسي یې که یې ګورم ویل ما
 ۰وي الندي سترګو تر  هم دي به اوالدونه خپل وکړه، کړ شروع ورسره دي کار چي  نږدې له دي معلومات دا ویل

  په  دوی   د  باید  او  دي،  پښتانه  دا   چي   کوی  ته   مخ  مخ  یې  اسالمي  حزب  او  سو،  زور  باندي  را  ملګری  مي  باالخره
 . واخلم وظیفه کي بمکت 
  وه   اخته  کارګر  او  وه  نیولي  څنګ  پر  څنګ  اپارتمانه  درې   دوه  یې  کي  پوړ  اول   په   ورغلم،  ته  مکتب  یې   ورځ  بله  دا   په

 .کول اماده یې صنفونه چي
 ۰دي څنګه شرایط  استخدام  د او دی؟ څوک مسول چي وکړل پوښتنه مي نفره یو د

  هغه  د  ورکړه،  ته  هغه  هم  دي  لیک  غوښتن  او  ووینې  باید  سره  میرا  د  کراچي  د  اسالمي  حزب  د  چي  وویل  راته  هغه
 چي   وکړه   پوښتنه  یې  مسي  ستړي  پسله  او  راغلی  صاحب  امیر  لحظو  څو  پسله  ورغلم،  او  واخست  مي  ادرس  دفتر  د

 یم؟  ورغلی څنګه
 لری؟  ضرورت ته معلم که پرانیزی مکتب تاسي چي وویل ورته ما

 ۰وکړې  راڅخه پوښتني اړه په ژوند د او تحصیل د  زما یې هغه پسله ۰دي  کار په مو کسه لس هو ویل
 هم  ته  باید  کار  یو  خو  ورکړو؟  یې  به  چاته  کړو  نه  در  تاته  چي  به  معلمي  چي  وویل  ته  را  یې  څخه  خبرو  ټولو  پسله

 ۰وې عیاره  سره اصولو د اسالمي حزب د  به ځان چي وکړې
 دي؟  اصول کوم هغه ماویل 

 .پرېږدې ږیره باید کي قدم اول په ویل
  خپله   مي  ږیره  ورکوم.  نه   اجازه  وهني  الس  د   وخت  هیڅ  ته   هیچا   کي  مسایلو  داسي   په  دی،  کار  شخصي   زما  دا   ویل  ما

 ۰دي خپل هم مي ثواب او ګناه دی، خپل زما هم یې اختیار
 .لرو نه ځای پاره د ستا نو ویل
 سو؟ څنګه چي وکړه پوښتنه یې مخته سالم تر و، والړ راته مي انډیوال ووتلم را یې دفتره  له چي
 او  دي،  پېژندلي  خصوصیاتو  ټولو  په  ما  او  دي،  خلګ  جاهل  او  متعصب   ډېر  دا  چي  وه،   مي  ویلي  درته  چي  ویل  ما

 .سو متاثره ډېر دی ما تر چي وکړه ورته مي قصه نوره
  لري؟ شرطونه او اصول کوم دوی چي کړو معلوم هم جمعیت باید  خو منم، خبري ټولي نور دي اړه په حزب د ویل

 .وکړم هم فکر څه یو به زه وکړو، خبري به سبا چي وویل ورته ما
 ویل   حاجي  وکړ،  ورته  سیت  چایو  د  ما  دی،  صاحب  حاجي  ویل  راغلی  مي  زوی  سو، ووهل  زنګ  کور  د  بجې  نه  سبا
 ۰ته  مکتب جمعیت د ځو
 .ورولم دي  زور په ویل غواړي، نه مي زړه چي ویل ورته ما

 معرفي  ځان  نومېدی  شفیع  محمد  چي  مزار  د  نفر  یو  وه،  شروع  کارونه  هم  هلته  ته،  مکتب  جمعیت   د  ورغلو  همداسي
 لری؟  ضرورت ته معلمانو که  ویل ما ۰دی مسول او سرمعلم  مکتب همدغه د چي کړ
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  غوښتنلیک   لخپ  تاسي  دي،  ایښي  پرې  غوښتنلیکونه  خپل  ټولو  کړېده،  تقاضا  هم  کسانو  نورو  ډېرو  لرو،  ضرورت  ویل
 سول  کامیاب  چي  څوک  هر  اخلو  امتحان  تقریري  او  تحریري   څخه  ټولو  د  شنبه  سه  په  راکړی،  ماته  اسناد  تحصیلي  او

 ۰استخدامیږي به هغوی
  کي   حال  داسي  په  سولم  معلم  میاشتي  د  کلداري  سوه  پنځه   په  او  سولم  کامیاب  هم  زه  واخیست،   یې  امتحان  چي  دا  لنډه
 ۰وې کلداري سوه  نیم رڅلو کرایه کور د زما چي

 مسولین  جمعیت  د  او  ډېرېدل،  شاګردان   کړ،  شروع  کي  کور  په  کورس  انګلیسي  ساعت  یو  مکتبه  پسله   مي  ته  شاګردانو
  مخ  پر  خوا   له  شپې  او  مازدیګر  د  کي  مکتب  په  دلته  هم  کورس  دا  چي  وکړه  غوښتنه  یې  څخه  زما  سول،  خبر  چي

 ۰بوزم
 جمعتیان  ټول  فقیره  تر  امیره   د  رسیږي،  پاچهي  ته  سترګي  یو  کي  ښار  په  ړندو  د  خو  وه،  ضعیفه  انګلیسي  زما  هم  څه  که

 ۰کي وختونو جال په لویان او  کوچنیان البته راتلل، ته کورس
 و  کوچنیان  خپل  چي  کوی  کوښښ  چا  هر  کړ،  مشهوره  څه  یو  نښان  او  نوم  مکتب  د  جمعیت  د  کورس  دغه  انګلیسي  د

 ۰پرانېزی مکتب بل یې کي پالزا ته څنګ په  چي ازېاند دې تر کړي، داخل ته مکتب جمعیت
 انډیوال  هغه  د  زما  هم  یې  ته  ما  کړم،  نه  استخدام  زه  یې  ولي  چي  وه  پښېمانه  سخت  یې  امیر  کراچي  د  او  اسالمي  حزب

  کي  اختیار  په   زما  کیلۍ  مکتب  د  او   راکوي  معاش  لوړ  به   هم   وکړم؟  کار   سره  دوی  له   که  چي   کړ  را   خبر  پواسطه
 ۰کوي اماده یې هم ولرم،  شرایط نور که او ایږدي،
 الندي پښو تر اصول ولي کي ځای په ګټي د سول؟ څه  دي اصول او ږیره چي ووایه ورته چي وویل مي ته انډیوال
 کوی؟

 :چي کالم په بابا رحمن د کوي  سوداګري څه هر پر دي،  تللي په همداسي ټوله مذهبیان سیاسي
 

 ايښی  کي الر په  دنيا  د  وي  دام يې  دين
 لوقات ـخـم د  انـيـوحش اړوي  را  رېــپ
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