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  دخدای دمخلوق په خدمت کی دفخر افغان ژوندون

  او دخدايی خدمتګارو بی تاوه پاڅون

  )شپږمه برخه(

  د پښتنو په اقتصادی ژوند کی بنسټيز اوښتون

اويو څه » لومړی سيکټور«تی ټولنو په څيرپه پښتنی ټولنه کی ھم ځمکه اومالداریدټولو وروسته پا

په دواړو برخو کی ھرڅه پخپل پخوانی .دکورنيو عايداتو سر چينی وی» دوھم سيکټور«-سی صنعت

دناپوھی او بی کسبی .کميت اوکيفيت تکراريدل،په اوښتون،بدلون او پر مختګ څوک نه پوھيدل

و رواجونو او وروسته پاتی ذھنيتونو دپښتنو اقتصادی ژوند مړاوی اودومره بی ترڅنګ دلته ھم غلط

ھرڅه مخ په ځوړند ول،دثبات او پر .خونده کړی وچی دخلکوډيره زياته برخه يی په بيرحمی ځوروله

ډيری کورنی دخپلی .مختګ نښی اونښانی نه ليدل کيدی،بی وزلی اوبی وسی ورځ په ورځ زياتيدله

په غلطو رواجونو او وروسته پاتی ذھنيتونوکی . منځ دانډول په فکر کی نه ویګټی او لګښت تر

بيځايه لګښتونو او خر څونو لوړ مقام درلود او دسياليو ډګر ګرځيدلی وچی په ښاديو او غمونو کی،په 

  .مړو او ودونو کی بيخی له کنتروله وتلی او دبی فکره سيا-نو له پاره يی ترخی پايلی درلودلی

ونو کی دجلی ولور دزوم له پاره ديوه درانده اقتصادی پيټی جوړول و او ورپسی بی شميره په واد

ډم به ښادی وا-ووته آينه ښودله پيسی به يی ټولولی،چابه «سربيره پر دی.ميلمنو ته ډوډی ورکول و

ګGن ورکول اوپيسی به يی ټولولی ،بلخواته به باټ په غوګونو کی ګوتی ايښی وی مدح به يی 

له،چابه سپينلی لوګی کول روپی به يی اخيستی،که چابه خوښه وه او که نه خو دشرمه به يی غږ او وي

غوږ نه کاوه اوروپی به يی ورکولی، لنډه داچی يو لوټ به و،مG صاحب ھم بی پيسو نکاح نه 

دښادی شپی ورځی به د سيالی په نيشه کی دلوټ شپی ورځی شوی او ] م۴٧....عبالغفارخان[».تړله

دا خو دښاديو مراسم و چی غمونه يی .پايله به يی نوره غريبی، نور پورونه او- زياته بی وزلی شوه

زيږول او بل خوا دمړی او غم مراسم ھم درواج سره سم تر سره کيدل او دکورنی په اقتصادی ژوند 

تونه دسخات نه وروسته به بيا نور خيرا«لومړی کوزار يی سخات دی.يی کلک کلک ګوزارونه کول

ھر ماښام به دمړی په ارواح خيرات کيده، تر جمعی پوری به ھره جمعه خيرات کيده تر .شروع شول

په .څلويښتو ورځو پوری،په څلوښتمه ورځ به بيا لوی خيرات وشو او بيا ورپسی دکال خيرات دی

نو دارنګه او بيا] م۴٢٠.....عبدالغفارخان[ ».دغه طريقه زموږ دقام په کال په لکونو روپی خرڅيدلی

بد خرڅی ته اسGمی رنګ ورکول په حقيقت کی په اسGم پوری دروغ تپل دی،د دين او دنيا دواړو 

  .غرقيدل دی
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په دی ډ ول به په -س کی شتمنی خGصيدلی،بيا به يی په سود پيسی پور کولی او دتر بور سره    يی 

په جال کی پريوتلی او بيا نو په په دی شان سياليو کی خرڅولی، له دی -ر ډيری کورنی دسودخورو 

تاريخ پوه علی خان محســود چی دژوند يوه برخه يی دپاچاخان سره تيره .نسلونو تری نه خGصيدلی

پاچاخان ډير داسی پښتانه ليدلی او ډيری کيسی يی ھم اوريدلی دی چی دفضول «.کړيده ليکی چی

چونکه ددوی به څه .مبيی ته -ړللګښت له امله تبا او ورک شوی و،مزدوری پسی به کلکتی اوب

پخوانی پښتون خان .کسب زده نه و نويابه پنډی شواو يابه دھندوانو د دکانونو او کورونو څوکيدار شو

دغه فضول خرڅی او . يا ملک به دفضول خرڅی له امله څوکيدار اودھندوانو ماشومان به يی قGرول

 چی دوی خوبه ورک اوتبا شول او دتر بور سره دبی ځايه او غيری ضروری سيالی برکت و

دپا چاخان دفضول خر څی په : علی خان محسود[».او-دونه او کورنی يی ھم درويزو ته مجبورشول

  ]م١۶٠٩٠٢٣ضد ھلی ځلی،پښتونخوا ويپاڼه 

ھو،بی ځايه سيالی،خرڅونه اولګښتونه دکورنيو داقتصاد په مG تير وژونکی ګوزارونه ووچی نه 

په پورونو کی ډوبی .  محدوديدل بلکی زامنو اولمسيو ته يی ھم ريښی غزولیيوازی په يوه نسل نه

شوی کورنی په کلونوکلونودپورونو او دسود خورو دسودونو نه نه خGصيدلی او ژوند يی دغريبی او 

  .بی وزلی نه دغGمی کچی ته راټيټيده

مريدانو اوشيخانوھم لو ی -س په اقتصادی وروسته پا تی کيدو کی دمGيانو،پيرانو،مياګانواو دھغوی د

دوی کار،کسب او فن ته په بده سترګه کتل،ژوند يی دخيراتونو،سخاتونو،ذ کاتون،صدقو .و

دښونځيو،مدرسو،پوھنی او زده کړی په ضد يی جھاد اعGن کړی .اولنګرونوله لوری بسيا کيده

په علم « :ويلی دی چی نر او ښځه فرض کړی دی اودا يی ھم  پهپاچاخان وايی چی اسGم خوعلو م.و

چين کی خو منيه ،خGصه او دعربی علم نه و،داسGم خو دعلم دحاصلولو .پسی ان تر چينه -ړ شی

دا فکر کاوه که په پښتنو کی علم او پوھه راشی زموږ دکان به سوړ ) مGيانو(د وی.....غرض و

اسی به ھم ترقی وکړی،خو موږ به مGيانو ته ډيره تسلی ورکوله چی که داقام ترقی وکړی ت.....شی

دھغوی په دماغ کی دا نه راتله چی ګوندی پښتون قام اوورسره موږ ترقی کولی شو،دوی دومره په 

 ۶۵.....عبدالغفارخان[».تيار خوری اوبيکاری عادت شوی وچی دجد وجھد ماده پکی پاتی شوی نه وه

چاخان ليکی چی دترنګزو حاجی په يوه بله برخه کی پا» زما ژوند او جدوجھد«د خپل ژوند ليک ] م

موږ په ګډه دمدرسو سره د .صاحب ھم دعلم او دځوان نسل دښوونی او روزنی سره ډيره مينه درلو ده

ستا په لنګرکی ستاسی ډير «:يوه ورځ می حاجی صاحب ته وويل چی. مرستی -ری چاری سنجولی

ه ورځ زموږ دمدرسو سره شيخان او مريدان بيکاره پراته دی که ورته ووايی چی مياشت کی يو

دامداد له پاره مزدوری وکړی او مدرسو ته يی راکړی،ددی نه به موږ ته ډيره فا يده را 

که دوی کار کولی نو دلته يی بيا څه کول،دا تيار :حاجی صاحب ډير وخندل او ويی ويل.ورسيږی

الـکا :( م فرمايیخواره دی، دوی ته کار کول بد ښکاری،حال داچی رسول X صلی X عليه وسل

د خدای دا دوستان  ]م٨۶......عبدالغفارخان[».يعنی کسبګر دخدای دوست دی) ســب حــبــيــب ا لــه

په . مGيانو،پيرانو،مياګانو،د لنګر شيخانو،خانانو اونوابانو نه دخدای دوستان او نه دځان سيا-ن ګڼل
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اڼ اونورو ته په ټبټه سترګه کتل کيدل ټولنه حاکم ذھنيت کی کسبګرو لکه جو-،خټګر،بزګر،پښ،ترک

دا چی پښتانه په نس ماړه او په تن پټ نه .او کله کله خو به خانانو او نوابانو غGمان ھم تری جوړول

وو او-نه دی يو علت يی دادی چی له يوی خوا دبيځايه سياليو په نيشه کی ډوب وو او-دی اوله بلی 

 کتل،پايله يی دا شوه چی پښتون نه بريالی سودا ګرشو،نه خوايی کسب اوکسبګرو ته په سپکه سترګه

پښتنو ته زراعت سپک کار «:پاچاخان په خپل ژوند ليک کی ګيله کوی چی.تکړه بزګر او کسبګر شو

ښکاريدو،تجارت ھم ورته سپک کار ښکاريده اوويل به يی چی داد بنيا،بقال او ھندو کار 

ګارو يوه دنده داوه چی دا ذھنيت اصGح دخدايی خدمت] م١۴٧......عدالغفارخان[».دی

پښتنو ته «.کړی،دکسب،کار او زيار په ھکله نوی ذھنيت،نوی فکر او نوی عادت راپيدا کړی

ورکړی او دوی دبيG بيلو ] م۵٨....اټر چند[»دصنعت،اقتصاد او په خپل ځان دتکيه کولو درس

د کی په ځان تکيی کولو کچی ته ددی له پاره چی پښتانه په اقتصادی ژون. کسبونوسره اشنا کړی

  :ورسيږی دوو ټکو ته ډيره پاملرنه کيده

لومړی ــ د کورنيو په اقتصاد کی مالی ډسيپلين،دبيځايه خرڅونو اولګښتونو مخنيوی اوپه غلطو 

  رواجونو او سياليو بری،يانی دژوند ساده کول اوله پورونو ځان ساتل،

.  تيره بيا -سی صنعت،کرنی اوتجارت ته دخلکو ھڅولد وھم ــ دکورنيو توليداتو د کچی لوړول،په

پاچاخان ته دا پته وه چی په اقتصادی لکچرونو او اوږدو تقريرونو دی موخی ته نشی رسيدلی ځکه 

په افسانواو کيسو نه پوھيږی، که ھر کار چی په دوی کوی نوځان ورته نمونه کړه،چی ته «چی پښتانه

حقيقنت دادی چی پاچاخان له ] م١٧۵.....رخاناعبدالغف[».روان شی نو دوی ھم درپسی روانيږی

زه دوړوکوالی نه «:دی ليکی چی.وړوکتوبه په ځا ن مسلط و او په ژوند کی يی له تدبيره کار اخيست

کفايت شعاره وم او دخپل خرڅ د پيسو نه به می بچت کاوه ھمدا وجه ده چی ما پخپل ټول عمر کی 

په ځوانی کی خو يی ]م٢٩.....عبدالغفارخان[».ته محتاج شوی يمدچانه قرض نه دی غوښتی اونه چا 

دخپلو .ژوند سره له سره پريکړه وکړه او دخپل بی وزله ولس په منځ کی ودريده)خانی(د خپلی طبقی

متا څادر،پيښوری څپلی،لری پرتو کليو اوښارو ته دريل په دريمه درجه ډبه امټو کار،دخمتا جامی،دخ

« :اټرچند دمھاديو ديسی له خولی ليکی چی.اکونه يی دژوند دايمی بدرګه شوهکی سفرونه او ساده خور

زه دڅو تنو مسلمانو ملګرو .....زه فکر نه کوم چی ھغه دی پخپل ژوند کی کوم لمونځ قضا کړی وی

د درلودلو اعزاز لرم،چی ُد فو-دو په شان کلک او سيخ دی اود ھندوانو او مسلمانانو ديووالی له پاره 

ل سر ښندنی له پاره چمتو دی،خوزه تر اوسه داسی څوک نه پيژنم،چی په سپيڅلتيا ،سرسخته، ھر ډو

ذاھدانه اورياضت کشه ژوند درلودلو کی دی له غفار خان څخه لوړه درجه ولری او يا ھم له ھغه 

سره دی برابر وی،دغفارخان له دی ځانکړو سره په خدای باندی دھغه کلکه عقيده ھم ملکری 

خدايی خد متګارو دپاچاخان د ژوند دستورځانته دنمونی په توکه وټاکه او ] م۴٨ـ ۴٧.....ر چنداټ[».ده

ــ ھر خدايی خدمتګار به ساده ٧«:دخپل مرام په اوومه او اتمه ماده کی يی په -ندی ټکو ځای ورکړ

وری ــ ھر خدا يی خد متګاربه خپل حGل کسب او کار کوی،دبيکاری او تيار خ٨.ژوند اختياروی

دتيار خوری او بيکاری ژوند پيکه او دلټی ژوند ] م١۴......د علومو اکاډمی[«.ژوند به نه خوښوی
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نوځکه دبيکاری او .دی،دا ژوند دپر مختګ په وړاندی خنډ دی،د سپين سترګی اوسر ټيټی ژوند دی

تګ بلکی تيار خوری نه -س په سر کيدل او دخپلو مټو حGل کسب اوکار نه يوازی داقتصادی پر مخ

خدا يی خدمتګار د دی سياست .نورو ته داړتيانه دازادی،خپلواکی او په دی توګه دسر لوړی -ر ھم ده

په برکت دبل چا د پور اومنت -ندی رانه غلل،په اقتصادی ژوند کی په ځان بسيا او په سياسی 

ل نھرو م کال داکټوبر په مياشت کی جواھر -١٩٣١د. مبارزو کی ازاد اوخپلواک پاتی شول

دکانګرس له خوا دخدا يی خدمتګارو دجرګی سره دمالی مرستی له پاره په ھره مياشت د 

پنډت صاحب موږ ستاسی پيسو « :روپيو وړانديز وکړ،خو پاچا خان ور غبرګه کړه چی)١٠٠٠(زر

ا په رښتب] م٢٢٧....اټر چند[».تاسی خپل بار ته اوږه ورکړی او موږ يی بايد خپل...ته اړتيا نه لرو

چی فخر افغان او خدايی خدمتګارو دخپلو مبارزو په سياسی او ټولنيز ډګرکی په پرديو پيسو نه بلکی 

عقيده په دی وه چی پردی پيسی .په خپله اقتصادی بسيا او دکرکټر په سپيڅلتيا ډډه لګوله

له خGصيږی،فسادونه ھم تری راپيدا کيږی،خو دکرکټر چينی نه وچيږی،راوانی وی ،تل بھيږی او 

  :دی کاږی.دی دريځ نه دزمانی ننګيالی ــ خوشال خټک ــ روح ھم را څرګنديږی

  چی و خپلی کامرانی وته می شاکړه 

  غــم اند وه د فلک نه لرم پروا ھــم

  د منت دارو که مرم په کارمی نه دی

  کــه عGج لره می راشی مــسيحا ھم

اقتصادی بسيا،سياسی او ټولنيزی سپيڅلتيا  په ولس کی دخدايی خدمتګا رو ګرانښت او اعتباراو په دی 

توګه دھغوی ځواګمنی ھغی کچی ته ورسول چی دخپلواکی په مبارزه کی يی دخپل انډيوال ــ دھند 

 پاچاخان دسپما دسياست ترڅنګ.دکانګرس ګوند ــ مرسته ھم نه غوښته او نه يی اړتيا ورته درلوده

داتو سطحه وچته کړی،پښتانه د کسبونو زده کړی او په کرنه يدی ته ھم مG تړلی وه چی دکورنيو تول

زموږ په «:اټرچند دپاچاخان له خولی ليکی چی.کی پرمختګ ته وھڅوی او تجارت ته يی مخه کړی

خدايه خواوو کی زيات شمير جو- ګان دی،خو دوی وروورو له نړی روان دی،او زه بايد له 

خو دڅرخی چلولو .ډيرمنندويه واوسم،که می پخپلو ټولو ولسواليو کی دڅرخی چلول خپور کړای شو

زما دا خبری به ترھغو بی معنی وی،ترڅوچی،زه يی خپله چلول زده نه کړم او په منظمه توګه يی 

پلو خلکو ته متا داوبدلوچل زده کړ او ځان يی يو ځل بيا خاپاچا خان دخ] م۴٨....اټرچند[».ونه کړم

ورپسی خان عبدالغفارخان او ملګرو يی دکلی،ضلعی او صوبی په کچه د رضا کاره .نمونه کړ

داضروروه ،چی دوی .رضا کاران په ډير دقت سره غوره کيدل«.کسبګروروزنيز کمپونه جوړ کړل

بايد په منظمه توګه اوبد ل وکړی،بايد پوره تعليم ولری چی د ھغه تحريک،چی دوی پکی برخه 

په عدم تشد د ټينګه عقيده ولری،دکليو پاکول،ھرکليوال ته دحفظ .....اخلی،پر اصولو وپوھيدای شی

الصحی دميتودونو ښودل،کور په کور ګرځيدل اوخلکو ته اوبدل ورزده کول،په ورځنی ژوند کی 
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ند په کمپونوکی ژو]م١٢٣....اټر چند[».دعدم تشد د تمرين،د يوه رضاکار دلوازمو څخه شميرل کيدل

تر سباناری وروسته به .دسھار په لماځه پيل کيده،دکار دپيل نه وړاندی به شل دقيقی جسمی تمرين کيده

 اوبدل ېد ډلی مشر به په څرخ.د رضاکارانو پنځه کسيزی ډلی جوړيدلی او کاونډيو کليو ته به تللی

لی ښځوته به يی دخلکو ننداری ته وړاندی کول او نورو رضاکارا نو به دکلی کوڅی پاکولی او دک

  .دروغتيا ساتنی ميتودونه ښودل

په کلی کی د دوو ساعتو له تيريدونه وروسته به رضاکاران بيرته کمپونو ته ستنيدل چی دخدايی «

خدمتګارو داصولو سره سم درس ته غوږ ونيسی،بيا به دری ساعته ډوډی خوړلو،استراحت او لمانځه 

 به ھر رضاکار دری ساعته اوبدل کول،ماښام به له دغی موقتی رخصتی وروسته.ته ورکول کيده

دوی ته به درضاکارانو له خوا  دروزنيزو .کليوال ھم راغوښتل کيدل،چی له کمپونو څخه ليدنه وکړی

په شپه کی به دکمپ اوسيدونکو ته درښتينی مذھب تعليمات ورکول ......تبليغاتو له -ری وينا کيدله

سره بل چا مالی مرسته نه  ده کړی ټول لګښتونه خدا يی  خد د کمپونو] م١۴٢.....اټر چند[».کيدل

ژوند ساده و،رضاکارو ته ھر سھار يوځل چای .متګارواو نورو ګډونکونکو رضاکارو په ځان منلی و

دايالت شتمنی « .ډوډی دشړومبو،دلواوياد سابو سره وه او دشپی خوب په بيد يا کيده.ورکول کيده

 آن روښانفکره ډلی له دغه کار سره چی ھدف يی دھيواد پرمختک و طبقی که ھند و و،که مسلمان او

په کمپونوکی تخنيکی،دينی او په ټولنيز ژوند پوری تړلی ]م١۴٣......اټر چند[».ھيڅ ليوالتيا نه ښودله

زده کړی سره يوځای شوی وی او له امله يی دخلکو په اقتصادی او ټو لنيز ژوند کی د سمون  نښی 

دکسبونو زده کړی ته يی مخه شوه او په سياسی او ټولنيز شعور کی بدلون . شویاو نښانی راښکاره

له بلی خوا ډيرکسبګران او نور غريبانان دخدايی خدمتګارو په ليکوکی تنظيم شوی .راڅرګند شو

په دی غور ځنګ کی کسبګران،خانان اونوکران ټول يو له بل سره برابر انسانان وواو مشرتابه ته .وو

په دی سازمان . کوم بل کرامت نه بلکی يوازی اويوازی دخدای مخلوق ته دخد مت -روهدرسيدو -ر

دتنظيم په د ننه کی خانانو دھغو مشرانو . کی اتيا سلنه مشران کسبګران اويا نور غريبانان وو

زموږ مشری په «.دستورونه منل چی دتنظيم نه دباندی به کسبګران اويا دھمدی خانانو نوکران ول

ه وه په خدمت وه،زموږ داتمانزو جرنيل شاخيل وزيارتګل نوم يی و،د دوی ماتحت خانی ن

په ....ډبرخانان،اربابان،مياګان او مGيان وو،د دوی حکم به يی د تنخوا دارو نوکرانوپه شان منلو

خدايی خدمتګارو کی يوه ښکلی وروری وه،محبت واوھر کار ته په چی مقرر شو ھغه به يی په مينه 

دخدايی خدمتګارو په سازمان دی مسلط  انسانی ارزښت ] م۶۵۶.......عبدالغفارخان[» کولو،او محبت

پښتانه مخ .په ولس کی دکسبګرو انسانی حيثيت او په ټو لنه کی دکسب اھميت را ژوندی او وچت کړ

مطلب مو دا نه دی چی ګوندی دسويس د-سی .په ويښيد و شول او کسبونه مخ په غوړيدو شول

چی ته ورسيد ل،دا ډول پر تلنه په تاريخی لحاظ پو ھنيز بنسټ ھم نه لری،دلته يوه بله صنايعو ک

م ٢٠١١د» ددی کرښو ليکونکی«پرتلنه،چی تر ډيره منطقی ښکاری،په نظرکی لرواو ھغه دا چی زه

کال په اوړی کی کابل ته تللی وم،ھلته می په کابل پوھنتون کی داستادانو او زما پخوانيو ھمکارانو 

ره اوږدی خبری او بحثونه وکړل، په حرفوی زده کړوباند دبحث په بھير کی راته وويل شو چی نن س
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 پوری کسبګر او فنی کارګران داقتصاد په بيG بيلو ٢٠٠٠٠٠ــ ١۵٠٠٠٠سبا دلته دپښتونخوا نه د 

ی ده علت يی دا نه دی چی ګوندی دلته بيکاری ورکه شوی اوله منځه تلل.برخو کی په کار مشغول دی

بلکی په افغانستان کی،د فسادونو او رشوتو، دچور او لوټماری په ننی ګلستان کی بشری ځواکونه 

دکسبونواو کمالونو دزده کړی نه بی برخی پاتی دشوی دی،په مليونوانسانان له بيکاری ځوريږی،ځکه 

و سره سره د له بلی خوا ډلی ډلی ناروغان وينو چی له بی شميره ستونځ.چی په کسبونو نه پوھيږی

درملی له پاره حتی دپGز مينی کابل څخه پيښور ته ځی ،ځکه چی په کابل کی په سمه درملی باور نه 

په ګډه مو .دا حقيقت په کابل او پيښور کی دعلومو او کسبونو دپر مختګ تر منځ تو پير راښيی.لری

بل ډير پرمخ تللی نو پيښور ځانو ته داسی تسلی ورکوله چی خير که پيښور په علومو او فنونوکی ترکا

که ځنی وزيران،واليان،ډيپلوماتان اووکيGن .ھم په فسادونو اورشتونو کی دکابل مقام ته نه دی رسيدلی

مومنځنی زده کړی نه لری نو په غG،چور اولوټماری کی خو دښو تجروبو خاوندان دی،په سپين 

  .سترګی او سرټيټی کی خو تر ھرچا اتGن دی

م پر مختګونه چی نن سبا په پښتونخواکی تر سترګو کيږی،نه په پښتنو دانګريزانو په ھر صورت کو

لورونه وه او نه د پنجابيانو پيرزوينه،د دی بنسټ او ددی له پاره دولس ذھنيت فخر افغان او خدايی 

په دی وخت .خدمتګارو لومړی دانګريزی او ور پسی دپنجابی ترور په شرايطو کی جوړ کړی دی

 -سی صنعت تخنيکی او اقتصادی ارزښت درلود خو دکلنيوعايداتو لويه سرچينه ځمکه کی کسب او

دځمکو خاوندان ،لوی اوواړه خانان دخپلی ځمکی دخاوری په برکت او په کرنه کی دپرمختګ په .وه

پاچاخان ليکی .ارزښت نه پوھيدل او يوازی دپGر او نيکه نه ورپاتی شوی ميراث ته ھوسيدل

ف به داو چی يره فGنی ډيرلوی خان دی دخپل پټی پوله ورته معلومه نه ده،ما وی دخان تعري«:چی

موږه له يوی خوانه په دوره .ھلکوتاسی فکر وکړی داخان دی اوکه دا خردی چی خپل پټی نه پيژنی

ګرځيدو او دپښتنو دذھنيت اصGح موکوله ،دبلی خوا نه موخپلی مټی راونغښتی په خپل پټی کی 

کولو،زما دتعليم ملګری عبدالحليم دغه وخت دزراعت په محکمه کی مقرر شوی و،دھغه موپخپله کار 

په کمک ما دميوی يو باغ جوړ که،تر دغه وخته پوری سبزی اوترکاری له ښاره کلو ته راتلله ما چی 

چی زراعت ته .........باغ جوړ کړوسبزی او ترکاری به می ھم کرله او خلکو ته به می ښودله

 شوه ما په اتمانزو کی دګوړی منډيی پرانسته،نورو خانانو او تر بورانو به را پوری ملنډی دخلکو مخه

وھلی چی ته ګوره دبڼيانو کار يی شروع کړ،زموږ تجارت ټول دغه وخت د ھند وانو او پرچګانو په 

ما دچا . -س کی و،مسلمانان په تجارت شرميدل،زموږ ګټه وټه ټوله ھندوانو او پرچګانو وړه

يغورونو پروا نه کوله ھره مياشت به می يوځل خانانو ته چای ورکړی راجمع به می کړل او ورته دپ

به می وويل چی ستا دځمکی چی څومره قيمت دی  ما دھغی په لسمه برخه سرمايه په منډيی کی بنده 

منډيی کړی ده،تاته چی ھغومره سرمايه په کال کی کټه کوی،ماته يی په مياشت کی کوی، بيا به می د

حساب کتاب ور وښو دلودا به می ھم ورته ووی چی موږ سره په منډيی کی منشيان،ډروايان او 

دوی به می دعه شان دتجارت په ګټه پوه کول، په لږه موده ....پانډيان ھم کار کوی او ځانته نفقه ګټی

وششونو او ددی ک.......کی د يښتنو تجارت ته ميGن پيدا شواو زموږ تجارت زموږ په -س راغی
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عملی نمونه کيدلو په نتيجه کی په خلکو کی دزراعت او تجارت شوق زيات شو او دومره انقGب 

راغی چی نن زموږ عGقه کی زراعت دومره مخکی دی او تجارت دومره ترقی کړی ده چی دھغه 

ار وخت ډير معمولی کسان اوس لوی لوی کسان دی او لوی لوی زراعتی فارمونه ،تجارت خانی او ک

  .]م١٧۵ــ١٧۴......عبدالغفارخان[».خانی يی جوړی ګړی دی

په دی توګه د  فخر افغان دانسان او ولس پالنی مبارزی په پايله کی دپښتنو اقتصادی ذھنيت مخ به وده 

شو، کسبونوترقی وکړه او په ټولنه کی د کسبګر انسانی حيثيت وچت شواو ھغه خان چی دخپل پټی 

يز فارم خاوند شو، دتجارت سره  پخG،دفابريکی څښتن او د ماشينی صنعت پولی يی نه پيژندی دکرن

لون وچی سياسی دښتنو په اقتصادی ذھنيت اوفعاليت کی يو بنسټيز بپدا يو اوښتون و، .سره اشنا شو

په راتلونکی .چوکاټ يی دفخرافغان اود خدايی خد متګارو دخپلواکی له پاره بی تاوه پاڅون و

به ووينو چی بيتاوه پاڅون د پښتنو ترمنځ دتاو تريخوالی په کمولو او دھند دنيمی اووروستی برخه کی 

  .وچی نه دانګريزانو په شړلو کی څه ډول برياوی تر -سه کړی دی

      

  

  

  

  

  

 

  

  


