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شیرمحمد امیني ستانکزی

د ځوانانو مسؤلیت او ورته څو الرښوونې
ځوانان د ټولنې هغه اساسي بنسټ ایښودونکي دي ،چې د یوې ټولنې ټول مسؤلیت دوی ته متوجه کیږي .د ځوانانو
سترمسؤلیت په چاپیلایر کې خپله سیمې ته د بیالبیلو پرمختګونو او خلکو ته د سهولتونو رامنځته کول یوله هغه
کړنو څخه دي ،چې دوی دعلم د ترالسه کولو له الرې سرته رسولی شي.
د علم او پوهې په برکت د جهالت تورې اوتیارې ورځې رڼا کیږي .هغه اختراعات او اکتشافات (زیږندې او
جوړونې) د علم د ترالسه کولو په برکت سرته رسول کیږي .نوځوانانو ته په کار دی ،چې د پوهې ډیوې د هیواد په
ټولو سیمو کې بلې او ځالنده وساتي.
په اوسني حاالتو کې ځینو ځوانانو بیا نیشه یي توکوته مخه کړې اصلي المل یې ناپوهي ده .د دې ناپوهۍ دله منځه
وړولو لپاره ټول ځوانان کوالی شي ،چې په نیشه روږدي اخته کسانوته څنګه خالصون ورکړي او یا په راتلونکي
کې نوموړې کسانومخه څنګه ډب شي.
په دې اړه زمونږ تاند او هڅاند ځوانان دې تل هڅه وکړي ،د هغو تنکیو ځوانانو څارنه وخت پر وخت وکړئ ،چې
دوی نوې پل (قدم) د ځوانۍ په ونه ایښې دی .د دوی پرکړو ځوانان ځانونه پوه او خبراوی ترالسه کړي ،که چیرته
په ټولنه کې تنکي ځوانانو ناوړو عمل ته مخه کړي او یا ورسره مخامخ وي؛ نو باید د کورنۍ له مشرانو سره دې د
نو څخه وژغورل
هغوی پر کړو خبره شریکه کړي ،ترڅو وکوالی شي دغه تنکی ځوان د بې الرۍ او ناوړوکړ 
شي .ځوانانو ته په کار ده ،چې د قلم له الرې خپلو مبارزوته دوام ورکړي ،نه باید ځوان د پردیو په خبرو او لمسون
ژر وغولیږي او د هیواد پر وړاندې ناوړه کارو ته مخه کړي ،بلکې د هیواد په رغاونه کې له هر چا مخکې ځان
مسؤل وګڼي.
ځوانان ټولنې ته پرمختګ د خپل پوهې او ذکاوت له الرې ورکړي ،په خپل چاپیلایر کې د اسالمي اخالقو په
خپرولو کې هڅې وکړي او د ناوړو اخالقو مخنیوی د وکړي .همدا ځوانان دي ،چې د ښه اخالقو ،رښتیا وویلو او د
هیواد په ودانولو کې رغنده ګامونه اخیستلی شي ،ځکه دوی د فکري پوهې له نظره پیاوړي استعداد لرونکي دي.
ځوانان باید د نورو کړنو ترڅنګ د ټولنیزو اخالقو په خپرولو او لوړولو کې ترنورو ډیره برخه لرونکي وي .د
ټولنیزو اخالقو په مراعتولو کې نه یواځې په خپله؛ بلکې نوروته دې هم الرښونه او دعوت وکړي .د بیګانه کلتور
او دودونو د مخنیوي په موخه سترې مبارزې په الره واچوي او د خپل ګران افغانستان کلتور پیاوړې او ال ودې ته
نورهم قوت ورکړي.
سره له دغو کارونو چې د ځوانان دمسؤلیت اداء کولو یادونه وشوه؛ نو باید دولتي چارواکي ځوانان له پامه ونه
غورزوي کوم حقوق او امتیازات چې ځوانان یي لري او یا دوی ته په نظر کې نیول شوي باید بې له کوم ځنډ څخه
دولت ورته کاري برنامې او طرحې په الره واچوي .دوی ته دولت باید الزمې اسانتیاوې په پام کې ونیسي ،په
اداري کارو کې د ځوان ګمارل داداري چارو نوښت او پرمختګ المل ګرځي.
د لوړو زده کړو زمینه که هغه د هیواد په دننه او یا په بهر کې وي ،ځوانانو ته دې چمتو کړي .هغه کوم ځوانان،
چې تراوسه د پوهې له نعمت څخه محروم پاتې شوي ،په تولیدي او صنعتي کارونو کې فعال سهم ورکړل شي او د
بهرنیو هیوادونو د مزدوري څخه خالصی پیداکړي ،هم به زمونږ د هیواد تولیدي او صنعتي کارونه پرمختګ
وکړي او هم به د دوی لپاره په هیواد کې د کار کولو زمینه برابره شي.
په پای کې ټولو ځوانانو ته د لوی خدای (ج) توقیق ورکولوغوښتونکي یوو ،تر څو خپل ولس ته د الزیاتو خدمت
کولو ،د ملي یوالې او د وطن آبادولو لپاره نه ستړیکیدونکي هلې ځلې وکړي.
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