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 ۱۴1۰۰۴۱۰1۶         پوهندوی آصف بهاند
 

 په نرخ کې بې نرخي
 

« چی بال یی پرته په ما ده –چا ده  دا د نرخ جګړه د»نیټه د کال د جوالی په څوارلسمه  ۱۴1۰د په تاند ویبپاڼه کې 
طرح شوې ستونزې، ګیلې او  په دې مقاله کې (1.)په قلم یوه مقاله خپره شوې ده« تابع»سرلیک الندې د ښاغلي  تر

 .د ځانګړې پاملرنې وړ دي، چې زه په دې مقاله کې ورباندې تم کیږم دردونه
« نونرخیا»او« نرخ»هغه څه چې نن پر . یو څوک پیدا شو چې د نرخ غږ جګ کړيکې هم « نرخ»دا دی په 

 حتی زه چې نرخی یم نه یې شم. یږيباندې تیریږي، یوازې خدای ته او هغو خلکو ته مالوم دي چې هلته اوس
 ،خپلو او څومره پردیو اړولی کړولیشاو درویشت کاله کیږي چې زه نرخ ته نه یم تللي چې څومره . درکوالی

بیا الړم د نرخ کلو بانډو ته، هغه سهارنی  یوازې له لرې ورنه خبر یم او د دې ځوان د مقالې په لوستلو یو ځل
پر مهال به چې لګیده، خو دا وار ته د غم څه خونړۍ  د سهار د لمانځه« دادل»د، لکه د مې پرمخ ولګی« شیرام»

 .منګلولې هم ورسره وې چې ستونی یې را ته ومروړه
د ده . ایښی دی ته، د لوستونکو مخ په باب« نرخ»د خپل زړه درد، د خپل ځان، پلرني کلي او محل « تابع»ښاغلي 

دا غمونه او ستونزې زه په عام ډول د یوه انسان په توګه او په خاص ډول د یوه افغان او بیخي په ځانګړي ډول د 
یوه نرخوال په توګه لکه د ده په شان اوښایي تر ده هم ډیر درک کړم؛ خو زه داسې فکر کوم چې دا ستونزه او دا 

 .دان او نرخ پورې اړه نه لري، دا ستونزه او دا غم افغانستان شموله دیپیښ غم یوازې په می
په ټولو هغو سیمو کې چې سواد نه شته، ښوونځی نه شته، پوهنځی نه شته، پوهه نه شته، میډیا ته السرسی نه شته، 

ایرې ته ور ننه بیسواده زلمیان په بیالبیلو نومونو ډیر ښه د جګړې د په هغو ځایونو کې ټوپکوال بیسواده نسل،
ایستالی شي، د قلم او کمپیوتر په ځای په الس کې ټوپک ورکوي او په بیالبیلو نومونو یې یو د بل په مقابل کې 

 .جنګوي، چې یوه سیمه په کې د میدان د نرخ ولسوالي ده
یت پورې اري تشکیل کې میدان وردګو والنرخ د افغانستان په پخواني تشکیل کې عالقه داري وه، خواوسني اد

سره دیرش کیلومتره او د میدان ښار د نرخ ولسوالۍ تر ټولو ( کابل)میدان ښار له پالزمینې . اړوند یوه ولسوالي ده
دا سیمه چې د یوه هیواد له .درې د زیارت کال ده، څه باندې شپیته کیلومتره واټن لري« دادل»وروستۍ سیمه چې د 

ډیرو امکاناتو برخمنه سیمه وي، په داسې حال کې چې له دغو امکاناتونه پایتخت سره دومره نږدې پرته وي باید له 
 ؟ دا ولې. په برخه نه وو او نه دي دوه سلنه هم د نرخیانو

کال پورې د کابل  1۱۰۱ي خان له واکدارۍ نه بیا تر په داسې حال کې چې ټول میدان وردګ والیت د امیر شیر عل
کال نه وروسته د افغانستان په اداري چوکاټ کې د یوه ځانګړي والیت  1۱۰۱له . په اداري تشکیل کې شمیرل کیده

 (۱)، (11۱افغانستان پیژندنه،ص ...)په توګه داخل کړای شو
په هغې لنډه موده کې چې زه په نرخ کې استوګن وم، د خپل مور، پالر او نیکونو د کور کلي او ځای ځایګي د ښې 

یمو ته الړم او له نږدې مې ولیدې چې ما د خپلو خپلوانو او هم صنفیانو په پیژندنې په سلسله کې زه ټولو هغو س
 .مرسته کوالی شول
اوعوامو له خوا کارول کیږي  دا خبره د خواصو. د ولسي قانون په مانا استعمالیږي« نرخ»په عامو خلکو کې 

 «له ښاره ووزه، له نرخه مه وزه»:چې
 :ې دهپه قاموسونوکې د نرخ مانا داسې ثبت شو

 (۱)، (مخ 1۴۴۱مشواڼی، پښتو پښتو سیند،)بیعه، قیمت، ولسي قانون. م.نر( narx: )نرخ
، دا زما خپل شخصي مالومات دی چې په ونکو ته په لیکنۍ بڼه وړاندې کومد نرخ کومه نقشه چې زه دلته لوست

 .ن او سوځولي ويحتماً به اوس نوي کلي آباد شوي وي،جګړې به ډیر کلي ورا. کال پورې اړه لري 1۱۳۰
نومي کلي نه په « ده افغانان»چې د میدان ښاره له  نرخ د میدان وردګو په والیت پورې اړوند یوه عالقه داري وه

تیریدو سره لویه دښته پیل کیده او د دښتې په منځ کې یوه زړه ودانۍ وه چې د عالقدارۍ دفتر په کې و، له همدې 
ې په شاوخوا کې لوی او واړه کلي پراته وو چې لومړی کلی یې د مړو کال د الر. ځای نه د نرخ سیمه پیل کیده

چې د دادل  وروسته کریم داد نومی کلی و، له کریم دادو نه په تیریدو سره ښي الس ته سرک ګرځیدلی و،. نومیده
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لوی یې د ښاغلي نور واړه او لوی کلي پراته وو چې تر ټولو  له هغه وروسته د الرې پر سر. تلهدرې ته یې الر ایس
د نرخ لیسې هم همدلته موقعیت درلود، ځکه چې د تولو کلو او درو په منخوۍ برخه . ډاکتر وکیل کلی، عمر خیل و

 .کې یې موقعیت درلود
 :بیا د نرخ څلور لویې درې وې په دې ډول

 ــ دادل،
 ه،رد  ــ صد م  

 ک،وکر  ــ ت  
 ی،ــ اخچ  

دا چې نرخ یو وخت بیخي د مرکز یعنې پالزمینې یوه برخه وه اوبیا یې د بل والیت په چوکاټ کې کابل ته نږدې 
موقعیت درلود او بیا نرخ ولسوالي خو کابل ته نږدې او بیا د کابل کندهار یا کابل هرات د لویې الرې پر سر پرته 

ژوند سطحه یې ډیره ټیټه ده  سواد او پوهې او د وګړو د سیمه وه او له دې سره سره دومره وروسته پاتې ده چې د
چې تر ټولو لوی دلیل یې بې سوادي او د  دا ځانته دالیل او عوامل لري،. چې د قلم په ځای ټوپک ته الس کوي

داسې دالیل هم په کې شته دي چې د خود سانسورئ په وجه سړی د اوس له پاره هغه نه . ښوونځی نه شتون دی
نه پاملرنې په وجه او یو څه د دودیزو  بیالبیلو حکومتونو د اصلي المل به دا وي چې یو څه د شي یادوالی خو

 .اوقبیلوي قوانینو په دایره کې د خلکو پاتې کیدل دي
مقاله کې مطرح شوې ستونزې نیغ په نیغه د خلکو د سواد له نشتوالي او کموالي سره اړیکې لري، « تابع»د ښاغلي 

مهمه ده او د  لهي په ډول د ټول افغانستان د وګړو د سواد، ښوونځي، پوهنځي او زدکړو مسا  او ما ته د یو ښوونک
 .هغو تر څنګه د نرخ د سیمې

 .نرخی یم، او له ټولو نه مهمه دا چې په نرخ کې له یوې لیسې نه چې د نرخ لیسه نومیږي فارغ شوی یم زه خپله میدانی یم،

چې ما په نرخ لیسه کې دولسم ټولګي کې زدکړې کولې، په ( 1۱۳۰)کې  بله مهمه موضوع دا ده چې په هغې موده
زه فکر کوم چې له لوستونکو  ،هغې موده کې د سواد او ښوونځي پورې اړوند څو خوږې او ترخې خاطرې لرم

هم ید ښه ټاپه ئسره یې د شریکولو ښه موقع همدا ده، چې د ښاغلي تابع د ګیلو او دردونو پر عرایضو باندې د تا
 .کیدای شي

د نرخ په لیسه کې د دولسم ټولګي زدکړې کولې، په ټول کې د ( آصف بهاند)کې چې ما( 1۱۳۰)ال په هغه وخت
په « دادل»د . له یا نه وه یا داسې وه چې په نشت حساب وهدره کې د سواد مسا  « دادل»نرخ په سیمه کې په تیره 

ودانۍ نه درلوده او  ل شوی و، هغه هم داسې چې ښوونځيدره کې د دولتي تشکیل له مخې یو لومړنی ښوونځي من
 .سې یې در واخله د نرخ په ټولو کلو او درو کېغد. چا ماشومان نه ورلیږل او ډیر ځلې به ښونکي هم نه وو

آصف )د کلي هغه ماشومان را په یاد شول چې ما« دادل»د مقالې په لوستلو سره ما ته د نرخ د « تابع»د ښاغلي 
کلي کې د صوفي صاحب زیارت ته نږدې د سیند پر غاړه د « معصوم خیلو»به د سین له غاړې د نرخ په ( بهاند

چنار په سیوري کې، په پسته شګه کینولي وو او د ښوونځي د نه شتون په وجه به مې پر یوې تخته ډوله تورې 
 .ورزده کوله« ب»او « الف»تیږې باندې یوازې 

شاملیدو په خاطر  کال کې ښوونځي ته د1۱ ۳۰غه ماشومان را په یاد شول چې په د کلي ه« معصوم خیلو»ما ته د 
ښوونکي راغلي وو، کلي په کلي ګرځیدل، ډیری خلکو خپل ماشومان ورنه پټول، نه یې غوښتل چې واړه یې 

اه لکه د افغانستان د نورو سیمو، له یوې خوا ورته ویل شوي وو چې په ښوونځي کې ګمر. ښوونځي ته والړ شي
کیږي، خپله عقیده له السه ورکوي عقیده یې متزلزله کیږي، له بلې خوا میندو پلرونو سره د روزي د پیدا کولو غم 

که نور هیڅ نه . ږه ورکړې وایهر ماشوم باید له مشرانو سره په پوله پټي او یا نوره خوارۍ غریبۍ کې او. هم و
م به بیا په ځوانۍ کې یا شپني کوله او یا به یې نورې خوارۍ کیده، چې هماغه ماشو« لیربه»ماشوم به د کلي  وو،

 .مزدورۍ ته مخه کوله
ماشومانو د شاملولو  درې ته ښوونکي مکتب ته د« دادل»کال کې د 1۱ ۳۰زما داسې یادیږي لکه دا پرون، چې په 

د اوښي وراره چې وختي راغلم او غوښتل مې چې زما  اً زه په هغې ورځې له ښوونځي نه قصد. له پاره راغلي وو
پالر یې دومره زړه نه ورته ښه کاوه، خو ما چې د . اوه که اته کلن و، ښوونځي ته شامل کړم ،محمد اکبرنومیده

ښوونکو د راتګ واوریدل، پالر ته مې یې قناعت ورکړ او په دې مې پوه کړ چې دا هلک ډیر اوږد ژوند په مخ 
زدکړو  ښوونځي ته والړ شي، په دې کلي کې چې د ښوونځي، اوپرته سواد او ښوونځی نه کیږي، باید . کې لري

په هغه وخت کې ما ورته وویل چې د سواد زدکړه . څومره امکانات شته، دا خو به وکړي، باقي خدای مهربانه دی
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ژوند دی، سترګې یې غړیږي، ژوند به یې سم شي له مزدورۍ او مجبوریت نه به خالص شي، له خپلې کورنۍ، له 
که خدای کول . کور قام ولس او په پای کې له خپل وطن سره به مرسته وکړي، په ښه او بد به پوه شيخپل کلی 
ګوره اوس چې . به شي که هیڅ نه و یو عادي سواد خوبه ولري چې د لیک د لوستلو جوګه وي... نیر،ډاکتر،انج

پسې منډې وهئ چې وې لولي چې څوک کوم لیک راوړي یا له بل کلي دواده یا ختم رقعه راشي، تا سو په مال 
 ...څوک او څوک یې غوښتي دي او 

چې له ښوونځي راغلم د هلک پالر په کور کې نه و، د هلک له مور نه مې وپوښتل چې ښوونکي کلي ته راغلي 
 ...محمد اکبر مو شامل کړ؟ ویل یې چې نه او . وو؟ هغې وویل چې و

لي سره نږدې مې ښوونکي ګیر کړل او د هلک نوم مو په لست کې ما هلک په بیړه له السه ونیو او د اوله کوز ک
په ټوله دره کې څوک نه « دادل»، د ښوونځی د ودانۍ د جوړولو له پارهبیا چې څو شاکردان پیدا شول د . ولیکه

 .حاضریدل چې ښوونځي ته مځکه ورکړي، یعنې ورباندې خرڅه یې کړي
په منځوۍ برخه کې د ښوونځی له پاره مځکه خوښه شوې وه او دا درې « دادل»د هغه وخت د مقاماتو له خوا د 

 .مځکه په دولسم ټولګي کې زما د یو همصنفي ملکیت وه چې ظریف نومیده
کال کې د نرخ په لیسه کې په دولسم  1۱۳۰په . نومي کلي اوسیدونکی و« سه قال»ظریف نومی د دادل د درې د 

ت ځکه د ده مځکه د ښوونځي له ا  د هغه وخت سر کاري هی. وایه ټولګي کې یې زما سره په یوه صنف کې درس
 پاره خوښه کړې وه چې د درې په منځوۍ برخه کې یې موقعیت درلود او ده له جرګو مرکو سره سره همدا ویل

، خو د پالر د هډوکو د احترام او ساتلو تر څنګ، ځینو خلکو د ګناه په نامه «ي نه خرڅومزه د پالر هډوک»: چې
نه تر عمر خیلو پورې لیسې « دادل»هره ورځ په ګډه له  زه او ظریف به. و کې ورته پو کولڅه هم په غوږون نور
ما به چې هر څومره د ښوونځي په باب، د وطن د اوالدونو دروزلو په باب او د نوي .ښه راسره صمیمي هم و .تلو

 . نسل د با سواده کیدو په باب ورته وویل، مه دې سه
ښوونځیو نه شتونه او د څو نسلونو د بې سواده پاتې کیدو او یو شمیر نور الملونه دي چې د نرخ دهمداسې 

اوسیدونکي له اوسنیو ستونزو سره الس ګریوان دي، په دښمنیو لړلي دي او د تضادونو په سوځنده ډنډ کې الس او 
 . پښې وهي

کله چې . ته ولیږل« نرخ»ر مهال عمداً خپل کلي ما خپله میرمن او ماشومان یو وار د ډاکتر نجیب د واکدارۍ پ
بیرته راغلل، ماته مې خپله میرمن وایي چې آصف جانه ستاسو خلک ولې دومره وروسته پاتې دي چې ال غوجل 

کابل ته نږدې هم دی، دا چې خلک په فکري لحاظ دومره  ره شپې تیروي؟ ستاسو کلی کور خوکې له څارویو س
د څارویو په و ښوونځی نه شته، خلک د ژوند په لومړنیواړتیاوال خبر نه دي، له ښځو سره ورسته پاتې دي، سواد ا

 او دا نه شته، د دې دلیل څه دی؟؟؟ دا... شان چلن کیږي 
ی، نرخي توب باندې همدا پوښتنې نن زما خپل کلیوال نرخی تابع صاحب مطرح کوي چې نرخ په ویرکې ډوب د

 :شکایت دا دید ده خپل ... خلک شرمیږي او
دا هم نرخیان نه  ی،څوک د((بل)) چی دا دا څښتن کیږی او د بدیو ،يپاره مره ل په نرخ کی ځوانان د بل چا»

 .ده يبد په کور کور ،یزخمی د ،نن نرخ زخمی نن نرخ له سیاالنو وتلی،.. .خو دوی پری ځانونه ختم کړل ي،پیژن
 يحکومت ياوسن ي،چارواک يحکومت يپخوان مشران، ينوم جهادتش په  مشران، يقوم دینی علما، ېد نرخ له جګړ

زه  .ځکه نورو ته دا ویر پردی دی .يبدی کو هیڅ څوک د نرخ په حال ځان نه خوا خو ي،د ټول خبر ي،چارواک
ډیر ژر یی  ي،که کوم یو هم ناڅاپی وموندل ش ي،ویلو نارینه مور نه زیږو پوهیږم چی په نرخی ټولنه کی د ریښتیا

 بی ځایه وژلو، ېزه د خپل ولس په د .په تذکره او په اصلیت کی نرخی یم په وینه، خو زه په خټه، ي،نځه وړله م
 ېاو یوه داس يسوچه پښتنو غواړم چی د نرخ ویر د ځان وبول زه له د باندینیو .بدیو ځوریږم کیدلو، ورانیو، يټپ

 ېڅخه پر د نرخ په نوم له چا نور ،يسکی وګرځسر ا چی نور زمونږ نرخیان هم وخاندی، يالره ورته پیدا کړ
 (1)« يونه شرمیږ

دومره له وطن نه لرې یم او کوم اجرایي ځواک هم په الس کې نه لرم، څه نه شم کوالی، که د کولو  زه چې عمالً 
له نورو الفه ووهم، کومه عملي بڼه به نه لري، خو د قلم د ځواک په وسیله دا کوالی شم چې تا سره او ستا په شان 

په همدې الر کې : هغو سره چې د افغانستان په درد، د میدان او نرخ په درد، دردیږي، همغږی شم او دا ووایم چې
مو هڅې جاري وساتئ، ځوانان مو له جنګ جګړو راوګرځوئ، د پوهې، زدکړې او علم پر الر یې برابر کړئ او د 

 .نوي نسل روزلو ته کلکه مال وتړئ
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لکه  ېیاد کړي دي، لومړنی المل ی« ابعت»کومې بد مرغۍ او دردونه چې ښاغلي: ره بیا تکرارومزه یې په ټینګار س
د افغانستان د نورو سیمو، په نرخ کې بیسوادي ده، دښونځیو یا نه شتون او یا کمی دی په تیره وروسته له دې چې 

ولیږل شول او د کتاب، قلم پر  ښونځي په ځای د جګړې ډګرته د ،ارزې زور واخیست او اکثره نرخیانټوپکي مب
 .ځای په السونوکې بم او ټوپک ورکړل شول

له سواد، زدکړې، ښوونځي او پوهنځي سره بې عالقه ګي یو څه په میراثي ډول له نورو نسلونو ورته پاتې ده او د 
خیټې او د  دې سیمې پرخلکو د ژوند حاالت داسې راغلي، یا راوړل شوي دي چې له سواد او ښوونځي نه زیات، د

 .  تن د جامو په فکر کې اوسي
 ۱۴11په . جګړه، نا پوهي او مرګ ژوبله: له هر چا نه چې د نرخ او نرخیانو پوښتنه کوې، هماغه یوه خبره ده
بیرته چې راغی ورنه مې وپوښتل چې په . کال کې یو نرخی له اروپا نه ایران ته د خپلو خپلوانو لیدلو ته تللی و

 : د نرخ په باب یې څه ویل؟ هغه وویل چې. یان ولیدل، ویل یې هوایران کې دې نرخ
 «...تښتول نور هم ډیر شوي دي او وژل دي، هماغه تربګلوۍ دي،.ووایم، د خولې مزه به دې بده شيوال څه به درته »

ما وپوښت چې د نرخ د سرک مامله څنګه شوې وه؟ د نرخ سرک خو به اوس پوخ شوي وي؟ هغه په ځواب کې 
اته وویل چې تر مړو پورې پوخ دی وروسته له هغه سپین ږیري او نور خلک د سرک د پخولو مخه نیسي وایي ر

چې کور دې یې ګډ شي، ولې داسې نه وایي چې : ما ورته وویل. چې که سرک پوخ شي بیا امریکایي قواوې راځي
یی قواوې که ورځي خو کوالی  پاکستانی یې نه پریږدي چې سرک پوخ، ښوونځی جوړ او خلک پوه شي، امریکا

هغه ویل بس نو، څه زموږ د خلکو نا پوهي او څه . شي چې له هیلیکوپتر سره د هر کور د بام پر سر ور ښکته شي
دپردیو الس چې نه غواړي دا خلک ښونځی، پوهنځی، قیر سرک، بریښنا او میډیا ولري، هغو ته چې هر څومره د 

کوه چې د عمر تر پایه همداسې ناپوه وي چې د تش په نامه مالیانو، پردیو او ښیګڼې وویل شي، نه یې مني، مه یې 
 .جګړه مارو خبرې مني، دغه به یې حال وي

م کال نه وروسته چې زه له افغانستان نه راوتلی یم، دلته په اروپا کې مې چې میدانی نرخی لیدلی، د کلي  1۱۱۱له 
 :لو پوښتنه مې چې ورنه کړې ده، راته ویل شوي چېکور او د هغه وخت وړو هلکانو او زموږ د همځو

چې هیڅ نه وي نو په بیالبیلو نومونو د کومې  ټوپکي ډلې سالح خو لکه . یا قومندان دی، یا سرګروپ دی یا مړ دی
د یوه مې هم وا نه وریدل چې تر کوم لوی ښار پورې یې ځان کوم پوهنتون ته رسولی . طوق لعنت ورله غاړه وي

یره توره یې کړي وي نو ایران ته د مزدورۍ له پاره تللي وي چې د هغو تللو هم ډیره سلنه له هغې خوا چې ډ. وي
 .د ایراني مخدراتو طوق لعنت پرغاړه راروان وي

که دې نسل، په تیره دې اوسنیو مسلح ځوانانو سواد درلودالی، د ښوونځی او پوهنځي په چاپیلایر کې ګرځیدلي 
په مزیت او راتلونکو باندې پوهیدالی، نو اوس به یې په اوږه کې د سالح په ځای، په ککره وای، د علم او پوهې 

. کې علم او پوهه درلودالی او په غاړه کې د کالشنیکوف پر ځای به یې په خپل السي بکس کې لپ ټاپ ګرځوالی
د خلکو په باب فکر کوالی،  د پردیو د ګټو د دفاع پر ځای به یې د خپل ځان، خپلې کورنۍ، خپل کلي ښار او وطن

 .خو اوس د بیسوادۍ او ناپوهۍ په وجه، سالح ګرځوي او د نورو د اهدافو له پاره خپله وینه تویوي
یدونکو سر ه شوې ټول هغه دردونه چې ښاغلي تابع یاد کړي دي، دا بې نرخي ده چې له نرخ سره او د نر خ له اوس

غانستان داسې نیولی چې هیڅ سیمه هم ورنه خالصه نه ده، خو له نر بې نرخي لمن اوس ټول اف او کیږي او د دې
 . خیانو سره دا بې نرخي د فاجعې تر سرحده شوې او کیږي

نرخیان یا . دا ټول د بیسوادۍ او ښوونځي نه شتون و چې له تیرو ورته په میراث پاتې و او دوی په کې ښکیل شول
ی د بهرنیانونیابتي جګړو ته سوق کړل خپل کلتور، خپل عقاید، خپل د تنظیمي ډلو لیکو ته والړل اوتنظمیانو هغو

په وجه کلی کور، خپل خلک او هر څه یې بر باد کړل او حتی د همدغو اسالمي ضد او وطني ضد ټوپکوالو د کړنو
 .د سوالیې ټکی ایښودل شوی دی اوس د ځینو خلکوعقایدو ته

دي، په خلکو کې د سواد، زدکړې او پوهې عامول دي، او دا له دې بد مرغیو د خالصون الر د نوي نسل روزل 
 .وخت او کار ته اړتیا لري

موږه افغانان هرڅه په منډه او بیړه غواړو، دا په یاد ولرئ چې له پاسنیو بالوو نه د افغانستان د ټولو ماشومانو او 
لومو او فنونو سره ځان آشنا کول نوي نسل د خالصون الر، د سواد زدکړه، ښوونځي او پوهنځي ته تګ، له نویو ع

. سره منډې وهل او سیالي کول دي، او دا کار په معجزه نه کیږي مدن کاروان ته ځان رسول اوله هغهدي او د ت
داسې نه شي کیدای چې سړی د شپې څملي، سهار ته چې راجګ شي جګړه ختمه وي، بهرنیان ورک وي، الس مو 



  

 

 

 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ 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 : یادونه

 

 سواده، با تعلیمه پوهنتوني وي، سرکونه پاخه وي، لوړ منزله ودانۍ وي،بل چا ته نه وي غځیدلی، ټول خلک با
 .هرڅه جوړ تیار وي او موږ لکه جنتیان په کې خوشاله ژوند وکړو... کانالونه او د بریښنا بندونه او
ا د نوي نسل روزنه، سواد، ښونځی، پوهنځی او له نوي ژوند سره ځان برابرول، د. هر څه له صفر نه پیل کیږي

هر څه زحمت او وخت ته اړتیا لري، کنه نه نو دغه حال چې د تیرو نسلونو و، اوس زموږ له هغو نه هم خراب 
دا په دې چې زموږ . ت څه ونه کړو، د راتلونکو نسلونو حال به له موږ نه هم پسې خراب ويبدی او که موږ مث

وږ هم د هغوی د مخالفتونو په پله باندې قدم پلرونو او کلیوالو له ښونځي او تمدن سره مخالفت ښووالی و، که م
 .کیږدو، نو د راتلونکو نسلونو حال به مو له موږ نه هم بد تره وي

د زړه خوالې د دې بحث په پای کې د یوه شعر یو څو بیتونه راوړم چې زما د پاسني بحث ټول مطلب منعکسوالی 
ې ما ښاغلی شاعر او بیا لوستونکي وبښي چې زه یې ما اول د. د شعر شاعر ماته نه دی مالوم، دا زما ګناه ده. شي
نه شم ښووالی، هغه هم د دې له پاره چې ما دا شعر د کوم چا د مخکتاب په کومه پاڼه کې چیرې لیدلی و، پرته  خذ

 .له دې چې لینک یې وساتم، یاد داشت کړی مې و
 :دا هم شعر. که موږ د نوي نسل روزنې ته پام ونه کړو، هغوی به هم همداسې وي لکه موږ

 

 خـوب وړي اوبـــو وړي، لــکــه مـوږه
 بـې تـعـلـیمه خـلک مــړي، لــکـه موږه
 خـدایه نـورمو دا واړه په علم پـوه کړې

 که مــوږهـګنې دوی به هم وي ستړي ل
 سوي، سوي به وي سوي په ګرمۍ کې

 ـوږهتور په غاړه بـه وي پـړي لـکـه مـ
 

 :مآخذونه
1-http://www.taand.com/archives/28165  
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