
 
 

 

 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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
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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول 

 
  ۲۰۲۲/ ۰۹/  ۱۹         څ مرادزی سرلو

 

 د مشرتوب ستونزه!
یو پر بل باره  هم ېر بلې نورنه حل کیږي او ورځ ت افغانان تل شکایت لري چې مشر نه لري، نو ځکه ستونزې

سره ده او چې مشر نه وي راپیدا شوی  شرمد تونزو د حل کیلې س د ،. د ډیری افغانانو په اندږيډېرې پسې کیږي او
 !دهپه ښکر والړه د غوایي ځمکه  ،چې خلک انګیري څنګه هلک د ستونزه حل ناشونی دی.

او سراب ته چې څونه نږدې  جوړوي وزمه موجود کې د مشر څخه یو سراباو ماحول خپل ذهن ه پ افغانان
 ، هیڅکله به مشردرک او پېژند لیرې نکړي اب وزمهکه د مشر په اړه افغانان دغه سر ومره لیرې کیږي.، هکیږې

 پیدا نه کړي.
مشر  هخپلپبلکې خلک ، رواج ووپه ناسمه و سنتونو کې چې وانیو دودونو الکه په پخمشر له اسمان څخه نه راځي، 

ات نه رامنځته کوي، بلکې ولسونه د راستۍ په میدان کې خپل او مکنون اشنا موجوداتمشر پر ځمکه هم نا جوړوي.
 مشر پنځوي.

چې ولس د مشر په او ونډه  يانرژ څونه شي، هومره تمه لرالیاو مشرتوب ې الرښوونې خپل دڅخه ولس  د مشر
 دلته معادله دوه طرفه ده. لګولې ده. رامنځته کېدو کې

دا ګیله هم پرځای نه ده چې مشر دې په هر څه پوه وي. مشر دې هم اقتصادپوه، کرنپوه، هم موالنا، هم فیلسوف، 
 ښکلی او هر.....هر وي.ډېر هنرمند، هم ښه ویاند، هم ښه هم 

د لرلو ادعا نه شي کوالی. په کاسه  ، فعال او ځېرک مشرخپل منځ کې د هوښیار هیڅکله؛ ولس ، لټ او ناپوههبېکار
 کربوړی.څنګه غر هغسې یي دا متل کې هغه څه اچول کیږي چې په دېګ کې وي. یا 

 په پایله کې مشر رامنځته کړي!په مشرتوب کې سپږې لټول پکار نه دي، ولس باید د خپل فعالیت 
 ایپ

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/

