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 ۱۳/۰۸/۲۰۱۷         خوشحال آصفي
 

 ځوانان حیران دې چې د چا ومني
 

مه د ځوانانو نړیواله ورځ افغان حکومت په ارګ کې داسې ولمانځله چې یو شمېر ځوانان په دغه  ۱۲پرون د اګست 
 لمانځغونډه کې شامل و او د ولسمشر غني خبرو ته به یې چکې کولې. دغې مراسمو ته ولسمشر غني په وینا کې
وویل یو شمیر کسان له ځوانانو څخه د وسیلې په توګه کار اخلي او هڅه کوي، چې افغان ځوانان د ژبې، سمت او 
قوم په نومونو سره وویشي. غني که څه هم د چا نوم وانخېست خو زیاته یې کړه هغو کسانو ته باید په ټولنه کې ځای 

ی څخه د وسیلې په توګه کار اخلي. غني همداراز وویل، ورنکړل شي، چې د ځوانانو منځ کې نفاق اچوي او له هغو
د خپل حکومت په شاوخوا درې کلنه موده کې یې، زیات تمرکز پر دې وو، چې په حکومتي ادارو کې زیاته ونډه 

 .ځوانانو ته ورکړي
مینې د که څه هم ولسمشر غني په خپله تیره شوې درې کلنه دوره کې ځوانانو ته په دولتي ادارو کې د کاري ز

برابرولو یادونه وکړه چې ګویا ځوانانو ته یې زیاته ونډه ورکړې؛ خو بل لور ته پر حکومت بیا له دې امله نیوکه 
کیږي چې په خپلو هغو ژمنو کې پاتې راغلی چې ځوانانو ته یې د کاري فرصتونو د ایجادلو لپاره ورکړې وې. نه 

شول بلکې په زرګونو ځوانانو له هیواده پښې سپکې کړې، اروپایې یواځې دا چې ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر نه 
هیوادونو ته د تګ پر مهال ګن شمېر یې ژوند له السه ورکړ، هغوی چې دلته په افغانستان کې دي په کور دننه هره 

 .ورځ په لسګونو څه د دښمن له خوا او څه د مخدره توکو له امله خپل ژوند له السه ورکوي
ښتیا وایې چې له ځوانانو څخه یو شمېر مغرضې کړۍ د شومو موخو لپاره ګټه پورته کوي، رښتیا ولسمشر غني ر

هم یو شمېر پلورل شوې او پردي پالې څېرې شته چې د خپلو ګوندي او شخصي ګټو لپاره د ځوان قشر له سپیڅلو 
پله کوي. ښه بېلګه یې د زنبق احساساتو ناوړه ګټه پورته کوي. قرباني له ځوانانو اخلي او مزې او چړچې پرې خ

څلور د خونړي برید د غندلو په موخه په کابل کې له الریونوالو د څو پلورل شویو څېرو ناوړه ګټه ده چې په کې په 
زنبق څلور الري  لسګونو ځوانانو د شهادت جام وڅکلو. که څه هم ځوانانو د خپل ځوان احساس له مخې غوښتل د

انانو درد تر ارګه ورسوي خو په منځ کې یې پردي پالو کړیو ځای موندلی و او د ځوانانو په برید کې د وژل شویو افغ
 .له دغو احساستو یې د حکومت پر ضد د کودتا کولو لپاره ګټه اخیستله چې بیا کابو شول

ه د یو هیواد د پرمختګ لپاره درې شیان ضروري دي. ځوان کاري ځواک، طبیعي زیرمې او د اوبو سرچینې؛ چې ل
نېکه مرغه افغانستان دا درې واړه لري خو د کار سړی نشته چې څوک ترې استفاده وکړي. که چیرې یو څوک 
راپیدا شي او له دغو خدای راکړو نعمتونو څخه مو د هیواد د پرمختګ لپاره ګټه پورته کړي نو د استخباراتي کړیو 

نه یو ډول ورته خنډونه جوړیږي څو پرېنښودل شي لخوا ورته په کور دننه پراخ چلینجونه جوړول کیږي او په یو 
 .چې له دغو سرچینو ګته واخلي

اوس زمونږ له ځوانانو الره ورکه ده چې په کور لور والړ شي، د چا ومني او څوک یې غم خوري چې ورپسې اقتدا 
 وکړي؟

لسګونو ځوانان یا د مخالفو له یو لوري مو دښمن د ځوان قشر د بنسټ نړولو لپاره مال تړلې ده او هره ورځ مو په 
وسله والو په لیکو کې له حکومت سره په جګړه کې قرباني ورکوي او یا د حکومت په امنیتي لیکو کې د مخالفو 
وسله والو سره په جګړه کې له ژونده محرومیږي. بال که له هر طرفه راځي؛ موخه او هدف یې یواځې د افغانستان 

نځه وړل دي. له بل لوري فقر، بیکاري او اقتصادي ستونزو مو ځوانان د بال په د ځوان قشر او ځوانې انرژۍ له م
خوله کې ورکړل. د کورنۍ د نفقې پیدا کولو په خاطر ځوانان اړ کیږي چې له خپلې انرژۍ د وسله وال مخالف په 

 .ګټه کار واخلي
هم ځوانان د تباهۍ پر لور روان  همدارانګه د وسله وال مخالف او د کورنیو ستونزو د خطر تر څنګ بل ستر خطر

کړي دي. مخدره او نشه یې توکي هغه څه دي چې له لسیزو راهیسې مو ځوان قشر له دغې پدیدې سره الس و 
ګریوان دی. په هر والیت کې په ورځني ډوله په سلګونو ځوانان په نشه یې توکو روږدي کیږي. ځوانه انرژي مو 

کابل پل سوخته الندې په سلګونو داسې ځوانان پراته دي چې  میږي. یواځې دپه تدریجي ډول د دغې آفت له امله ک
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که کاري زمینه ورته برابره شي او د هیواد د پرمختګ لپاره یې له انرژۍ ګټه واخیستل شي نو پرته له شکه چې د 
 .هیواد د ابادۍ په جوړښت کې به یې په لسګونو خښتې ایښې وي

هم له دښمنه زړه خوړینی دی نو له حکومته هم ګیله من دی، حکومت هم هغه خالصه دا چې ځوان قشر مو که څه 
څه ورته نه دي کړي د کومو چې ورته ژمنې ورکړل شوې وې. په همدې اساس حکومت دې هم له نمایشي لمانځنو 

او تیر شي او د عمل په ډګر کې دې د ځوانانو له انرژۍ ګټه واخیستل شي. او دښمن دې هم د خدای روی وکړي 
 .نور دې دغه معصومه طبقه د خپلو شومو موخو نه ښکار کوي
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