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 مسؤلیت انوځوان په ټولنه کې د
 

ې المل ګرځي، چې ټولنه به یې له هرډول بدبختیو څخه په امن کې د د  یوې پرمختللي ټولنې لپاره دځوانانو ونډه د
چې  وند اخلي؛ نوي نسلونهوي او خلک به یې هوسا ژوند په درلودو، تل به له خوښیو او نېکمرغیو څخه خ

پوهې په ګاڼه سمبال ټولنې ته وړاندې کیږي او پرته له ویرې هغه څه زده کوالی او دپرمختګ په  رالویږي، د
لوري روان وي، لکه چې نورو هېوادونو پرمختللي قدمونه اوچت کړي او خپل هېوادونه یې دپرمختللیو او په 

 په پښو درولي . ي او هم یې خپل هېوادونهعصري ډول یې هرڅه خپل وګړو ته چمتوکړي د
 

هېواد اوسني ځوانان له خپل فرصتونو څخه په ګټه اخیستو دوی هم کوالی شي، چې خپل هېواد له شته وو  د
ې لپاره چې دوی یو موټي او په یوالي سره ژوند ته مخه وکړي، په خپلو کې د د بدمرغیو خالصی ورکړي، خو 

 مو سیالیو نه کار واخلي.ناسمو سیالیو په ځای له سال
ځیني ځوانان هم په ټولنه کې شته چې دنورو خدمتګارو ځوانانو په وړاندې خنډ ګرځي او دبدبینیوله مخې نه 

شو، چې په خپلو کې سره بې  غواړي، چې یو ځوان دې دهېواد لپاره دخدمت جوګه شي، نو دا هغه المل ګڼالی
 ترسره کوي . ځایه حسادت

یې  وګړي تل هڅه کوي، چې دیوهڅاند ځوان پښې ووهي او ټولنې ته ابل کې کینه ګر او ُحسوددغښتلي ځوان په مق
 یوډول ناسم او غلط انسان وروپیژني، خو په اصل کې دغه ډول کړنې د لوی جهالت په مانا دی .

او  که هرهغه څوک غواړي، چې دخپلو هېوادوالو د خدمتونو په وړاندې خنډ ګرځي، دا په حقیقت کې هېواد
چې د بدبختیو له لومې  وویل شي، وی لپاره سهولتونه ولوروي. داسې خلکو تهد د نه لري، چې  هېوادوالو سره مینه

ځان را خالص او د ښو چوپړتیاو لپاره مټې راونغاړي اوږه په اوږه له غښتلو ځوانانو سره یوځای ولس ته غوره 
 خدمتونه ترسره کړي .

او خپلې خاورې ته غوره چوپړتیاوې ترسره کړو، هم به مو هېواد کې دکاربسیاینې ې لپاره پکارده، چې هېواد د د 
لړۍ روانه کړې وي او هم به مو خپلو وګړو ته خدمت او ښې آسانتیاوې برابرې کړې وي او ورسره به مو دیوالي 

 مزې ال ټینګې کړي وي .
ه موخه ږدي، باید ورسره په دغه یون کې یو ځوان چې دګران اونېکمرغه افغانستان لپاره یوه خښته د جوړونې پ

موږ هم زیار وباسو، دوه خښتې کیږدو، یاده لړۍ به هغه وخت پرمختګ وکړي، چې ځوانان مو پیاوړې او غښتلي 
 ولري . هوډ او اراده دخپل هېواد په وړاندې

ځوانان دهېواد دآبادۍ په برخه کې له نورو مخکښ په دې دي، چې دوی سره دځوان فکر او دخپلو ترالسه کړو 
زده کړو له مخې ډیر مهم پالنونه اوطرحې درلودونکي دي، چې دټولنې سترګې همدغو ځوانانو ته دي ، نو همدا 

و په جوړونه کې دوی پراخه ونډه لر ځوانان دې مال وتړي په رغنیزو او ټولنیزو چارو کې ولس ته مشورې ا
 ونکي واوسي.

دهېواد په امنیت راوستو کې ځوانان کوښښ وکړي، چې ځینو ځوانانو دهېواد په وړاندې وسله پورته کړې، له 
 راوګرځوي او دځوانۍ ستر مسولیتونو ته دې متوجې کړي . بېالبېلو الرو دې

پیداکړي او له دې ځوانۍ نه پوره ګټه واخلي، څو  خپل ځان کې دځوانۍ حس نو پکار ده، چې هر لوستې په
راتلونکي نسلونه دهر یو ځوان په ښو کړنو او شهکاریو وویاړي، خپلو او خپلوانو ته وربښوونکي ویاړ الپسې 

به یې ځالنده تاریخ پریښي  دهسکو سرونو او دښو خدمتونو په وړاندې کولو اوچت او ګړندي قدمونه اخیستو سره
 وي .
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