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 کال د ازميښتونو او ټولټاکنو کال٢٠١٤
ځک�ه پ�ه دې ک�ال ک�ې بهرن�ي. م ک�ال د ډې�رو ازميښ�تونو ک�ال گڼل�ى ش�ي٢٠١٤په افغانس�تان ک�ې 

د بل�ې خ�وا د ولسمش�رۍ او ولي�تي. پوځ�ونه د افغانس�تان ن�ه د وتل�و پ�ه ني�ت ځ�انته لره لټ�وي
شوراگانو ټولټاکنې ه�م پ�ه دغ�ه ک�ال ک�ې ترس�ره کي�ږي، دا چ�ې د افغانس�تان د ځوري�دلي ول�س
س��ره ب��ه ن��ور څ��ه کي��ږي دا ل تراوس��ه ن��ه ده معل��ومه خ��و پ��ه افغانس��تان د هميش��ه پ��ه ش��ان لوب��و
کوونکو د اوس نه بډې راوهلي او هر څوک په کې د خپلې خپل�ې برخ�ې د خېټ�ې اچول�و پ�ه فک�ر
ک��ې دي، د دې س��ره ه��م ډې��رې افغان��ان پ��ه دې فک��ر ک��ې دي او دا وي��ره ل��ري چ��ې خ��داى م��ه ک��ړه

د لس�يزې د خ�ونړۍ پېښ�ې س�ره) ١٩٩٠(افغانستان د خارجي پوځيانو د وتلو سره يو ځ�ل بي�ا د 
مخامخ نه شي او هېواد يو ځل بيا د ټوپک سالرانو او جگ�ړه م�ارانو منگل�و ت�ه پ�رې ن�ه وځ�ي،

سره د دې چې دا ل تراوسه څرگنده. چې د دې سره به يوه بله خونړۍ کورنۍ جگړه رامنځته شي
ن��ه ده چ��ې څ��ه ب��ه کي��ږي؟ خ��و نړي��والې رس��نۍ او ځين��ې ک��ړۍ خپ��ل تبليغ��ات ش��روع ک��ړي دي، د

هم دې ويرې سره مخ دى چ�ې د دوى ماش�ومتوب خ�و د جنگون�و) نسل(افغانستان ځوان کهول 
پ�ه داس�ې. او اورونو په لمبو کې تېر شو نو آئنده به يې د کومو کړمو او ستونزو سره م�خ کي�ږي

ح��التو ک��ې باي��د ځ��وان نس��ل پ��ه دې وپ��وهېږي چ��ې د تې��رو ن��اخوالو څخ��ه زده ک��ړه وک��ړي او د
هېوادد بيا ورانېدو مخه به کلکه ونيسي پخپلو کې سره يو شي او په راتلونکي انتخاباتو کې
داسې ولسمشر وټاکي چې د هغه ک�ردار س�پېڅلى وي او د مل�ت غ�م ا و درد ورس�ره وي، د ن�ړۍ
په سياست پوه وي، نو ځوانان بايد په دې پوه شي که د ملت د زعامت په ټاکلو ک��ې د سس��تۍ،

او که ټول افغانان په ش�مول. تنبلۍ او بې پروايۍ څخه کار واخلي نو آئنده به يې روښانه نه وي
د ځوان نسل سر د اوس نه دې ته بډې ووهي چې خپل هېواد به ج�وړو، د ن�اامنيو او فس�اد مخ�ه
به نيسو او د سالم او صحيح مشرتوب په ټاکلوکې به پرمخه ځو نو ليرې نه ده چ�ې افغ�ان ول�س

و من ال توفيق. يو ځل بيا د سولې او خوښۍ په فضا کې ساه واخلي
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