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 ځوانان اوټولنیز خوځښت
 
 

 
د  ژبو،بیلو    دا  دبیلو  ټولنه  چې  توګه  په  حقیقت  شوي  منل  یوه 

قبیلو،بیلوهڅوبونو او نورو ځانګړنوڅخه برخمنه ده نه تنها چې د  
د   بلکې  لري  بیلوالی  له مخې  له مخې هم په پورته ځانګړنو  عمر 
دا     چې  اوکوچینیان   بیلوبیلو ډولونو ویشل کیږي لکه مشران، ځوانان

، خو ځوانانو ته ډیرې سترګې په   ټول په ګډه ټولنې ته ښکال وربښي
تمه وي ،غوښتنې ترې کوي او د بدلون ذمه په غاړه اخلي ځکه چې 

هر  ځوانان د ټولنې د مال تیر جوړوي ،په فزیکي اوجسمي بڼه تربل  
قشر غښتلي وي له همدغه قوت سره یوبل ځواک چې مسلکي پوهه 
ده هم مله وي خو په نړۍ کې زموږ هیواد یوله هغه هیوادونو څخه  

په کې شتون لري سره له دې     دی چې د نوموړې شتمنۍ لویه برخه
په عملي     چې دا نسل دواړې ځواکمنتیاوې لري خو دټولنیز خوخښت

ه نه ترسترګو کیږي دا هغه پوښتنه ده ډګر کې کومه د پاملرنې وړڅ
چې هر څوک به یې له ځان وپوښتي چې دا ولې ،بیل بیل ځوابونه به ورته په ګوته کړي چې یوشمیربه یې په الندې 

 :ډول وښودل شي
 
  فرهنګ کمزورتیا او رضاکاره کارونو ته اوږه نه ورکول .  د رضا کارۍ •
  په خپلواک ډول هڅې اوچارې نه ترسره کول . •
  بې روزګاري او ځوانانو ته اقتصادي پېټي ورپه اوږه کیدل . •
   په څانګیزو برخو کې د ګډو هڅو نه شتون •
  ټولنیزو ارزښتونو ته په پام سره د ټولنې باور نه ترالسه کیدل . •
  د ملي ګټو په رڼا کې د ګډ لید لوري نه درلودل .  •
 

د   یادونه سره  په  ستونزو  یاد شویو  پورته  او  د  لنډمهالې  کې  برخه  په  ټولنیز خوخښت  د  ټولې هڅې چې  ځوانانو 
رامنخ ته کیږي اوختمیږي    د دې خالف چې د اوږد مهاله فرهنګ بڼه خپله کړي  دکمزورې پایلې لرونکی حرکتونه

، خپل ارزښت ته په   پر همدې بنسټ په کار دا ده چې ځوانان په دایمي اوفعال ډول دا خوځښت داسې رهبري کړي
د ټولنې پرمختګ،سوکالي     مخکې یاد شوې ستونزې په کې نه وی او هم یې پایله   کتو خپل مسولیتونه درک کړي، هم

  .  او هوساینه وي
 حبیب الرحمن رحیمي                                                              
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