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شېرمحمد امیني ستانکزى

د ځوانانو نړیوالې ورځې د درناوي په ویاړ
په هېواد کې کرغیړنې جګړې زموږ ګڼ شمیر ځوانان تیت او پرک کړل ،څه په
اور کې لولپه شول ،څه بهرنیو هېوادونو ته کډوال شول .همدارنګه د افغانستان
دښمنانو له مخکې طرحه کړې توطیې او پالنونه زموږ ځوانان یې له سواده محروم،
په نیشه یي توکو روږدې ،په یو نوم او بل نوم یې سره خپلو کې په جګړو ښکېل
او دافغانانو اقتصاد ته یې بې درکه زیانونه واړول ،چې دغه لړۍ ال روانه ده.
د اوسنۍ عصر ځوانان او راتلونکي نسلونه دې له تجربو ګټنه پورته کړي ،چې د
بهرنیو استخباراتي کړیو دسیسې دې نورې شنډې کړي ،پرې نږدي ،چې زموږ په
ځوانه هستۍ یو ځلې بیا د بازۍ میدان تود کړي ،بلکې د پوهې له مخې دې ورته
غاښ ماتونکي ځواب ووایي.

ښاغلی ستانکزى

راځٸ ځوانانو! د ملي یوالې سمبول واوسو ،د هېواد د خاورې دښمن پر مخ درنه څپیړه به مو هلته ورکړې وي ،چې
د یوالي په شتون ،خپل هېواد کې دجګړو پر ځاى بنسټیزې او ښوونیزې چارې پیل او دوام ورکړو.
ځواني به هلته ثابته کړو ،چې د هر افغان درد خپل درد وګڼو او د ګران افغانستان نه اور مړ او د سوکاله او ښېرازه
ژوند نوي فصل پرانیزو  .دغه آرمان ته د رسېدو الر ټینګه اراده او قوي عزم ته اړتیا ده .خو که تش په خولې وایو
او عمل ونه کړو ،نو د ځوان احساس به موږ کې نه وي او بې پالنه ژوند او وخت به هسې پرموږ تېر وي او دښمن
به تر دې زیات خپلو شومو موخو ته په آسانۍ توګه ځان رسولي وي .

ځوانانو ورځ مو نېکمرغه!

د پاڼو شمیره :له  1تر1
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

