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 1تر 1 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

  
  

 ۰۵1۰۱1۵۱۰۲         ستانکزی(( امیني))شیردمحم
 

 څخه تېښتې ته اړکیږي؟ ځوانان ولې له هیواد
 

 او هیوادونو ته سفرکوي، ځکه افغانستان د تیرو لسیزو، جنګونو پیاوړتیا له کبله بهرنیو خپل اقتصاد د افغان ولس د
بېچارګۍ په ډګر پریښوول، چې دلته په  اقتصادي توان یې له السه ورکړي ؤ، ډېری افغانان یې فقر اوجګړو له کبله 

له دې امله بهرته ستون کیدل،  د اقتصادي ځواکمنتیا له پاره کوم سرچینه نه درلوده او او کولو کار کې هم د هیواد
لپاره تلل، خو  کولو کار ته د هېوادونو ونور کم اروپایي او ډیر چې اکثره پاکستان، ایران، عربي متحدو هیوادونو او

د خلکولپاره د کارکولو، زده کړو او ځینې نورې چارې  کله چې په افغانستان کې نوی حکومت رامنځته شو،
 نورو کې یې د هیواد په لور راکډه شول او په هیواد د پاکستان او ایران هیوادونو څخه افغان کډوال د. برابرې شوې

 او د ناامنیو چې د نوي حکومت په یوه لسیزه کې د بختانه ویالی شو،بد خو ړل،کارونه پیل ک افغانانو په څیر
یوځل بیا په دې فکر  يله دې امله دو په لید کمزوری شو، نو سترګو کارکولو زمینې سستې او د افغانانو اقتصاد د

کومه لپاره هلې ځلې وکړي چې دلته  پیداکولو نفقې د د سوچ کې شول، چې څنګه د هیواد څخه بهر والړشي او او
 زرو افغان کډوالو لپاره اعالن وکړ، چې دوی ته د ۰۵۵په لړکې کله چې دجرمني حکومت د.  ناامنۍ خوره شوې

سمهال ډیری تنکي  قبولیت امکانات په الس کې ورکوي له دې کبله او اوسیدو ځای برابر او په اسانۍ توګه د
موخوته  ځیني خپلو. ونه ښه کوي او ورځيجرمني هیواد په لورې تګ ته د ډیرو پیسو په مقابل کې زړ ځوانان د

داسې ویل کیږي، چې ډیر کډه شوي افغانان بیا د  کې پاتې کېږي او هیوادونو ځینې بیا په الرو او نورو رسیږي او
چې باید : دولت اچوي،ځکه دوی وایي دې ناقانونه تګ پړه پر زیاتره افغانان د. بحر په اوبو کې الهو شوي دي

کله چې هغه زده  زدکړو زمینه برابره کړي او او د کارکولو و مخه ونیسي، خلکوته دناامنی کې د دولت په هیواد
دې سره به  نو د. کارکولو موقع برابره کړي کړیاالن له تحصیلي موسسو څخه فارغیږي په دولتي ادارو کې ورته د

رسی پیدا نه  سکه چیرته دغه آسانتیاوو ته هیوادوال ال. ستنیدو ناورین مخه ونیول شي ته د هیوادونو د بهرنیو
هیواد  ته ستانه شی د بهر لپاره هیواد پریږدي او خوندي کولو او کړي، نو دوی اړ دي، چې دخپل ژوند پرمخ بیولو

وطنپالنه  افغاني او کې وروزل شي، سم ملي، نوې نسل لپاره اړینه ده، چې دوی په خپل هیواد جوړونه د رغاونه او
جوګه  چوپړ د خلکو خپل هیواد په غیږه کې د د ل شي اوهیواد ملي چارې وسپار ته په ورکولو سره د يروحیه دو

 هغوی څخه کومه تمه ولرو، چې د بیا مونږ د وګرځي، نه داچې دغه اوسني تنکي ځوانان بهر ته کډه کیږي او
پوهې تمرکز د ودې حاالت ته نه دی  دوی د هیواد په آبادۍ کې کاروکړي، هیڅکله هم داسې نه کیږي، ځکه د

افغاني ملي کلتور هرڅه  هلته چې خپل ژوند غوره کړي، نو بیا د کې قرارلري او رسیدلي، نوي د ودې په حاالت
څنګه چې مخکې مو هغه هیوادوال په بهر کې  هماغه هیواد په فرهنګ ځان برابره وي او سم د ورڅخه هیر وي او

 وادهی خدای وبښي د افغان نوم باندې ویاړي، نور د د پروا نه لري، صرف یو خپل هیواد اوسه اوسیدلي دي، د تر
کوم کسان  نو دمګړۍ هغه نوي او. ې هم نه لريئپروا  او اقتصادي پیاوړتیا لپاره هیڅ کوم پالن او ساتلو، جوړولو

سوکالۍ لورې  چاه نه هیله ولرو، چې وطن مو د بیا مونږ د چې تللي او روان دي هم د دوی په شان پاتې کیږي او
سره  څه تر کې هر وب لپاره، چې په امنیت راوستوامنیت خوندیت هیواد د دولت باید په جدي توګه د. ته سوق کړي

، بنسټیز کارونه د ورته په الر مخه ونیسي افغانانو کیدای شي، الزم تدابیر اوځانګړی پالن جوړکړي، بهرته د تللو
له بل پلوه به د وطن په  واچوي له یو پلوه به د دوی په مصروفیت او اقتصاد په لوړتیا کې مرسته وکړي او

افغان ملي یوالې به نوروهیوادوالوته څرګندشي، چې ګویا افغان سره په  کار شمیرل کیږي او د پرمختګ کې ګټور
 لپاره جوړیږي، هغه هم د د تیتولو او بیلولو افغانانو کې د کوم پالنونه چې بهر. خپلوکې یوالی، اتحاد او وروڼه دي

ورسیږي، چې ټول افغان ملت  خت راهللا تعالی خوښه وي، ژربه هغه و شرمندګیو سره مخ شي او که د ناکامیو او د
هغو  ګران افغانستان به د ودانولو لپاره مټې راونغاړي او وطن جوړولو او بیا کې سره په ګډه د په خپل هیواد

 هللاءشا ان .پرمختګ له پلوه؛ کوم چې نن یې افغانان په لټه کې دي په قطار کې ودروي، البته د هیوادونو
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