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 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، ې پازوالي د لیکوال په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼ: یادونه

 
 

 

 ۳1/۰1/۲۰1۵         علی نورزی

 "پزیرى مسولیت" 
 

 ذهن كه میشود زیادى مدت كه كنم أشاره مطلبى باره در  خواستم ادب عرض با  أرج گران هموطنان و عزیز نهایت دوستان
 هم عزیزان شما كه هستم مطمئن و میخورم بر آن با رسمى و شخصى اجتماع، و مجلس هر در و داشته معطوف خود با را من

 !دباشی شده موضوع این متوجه

 
 و مشكالت تمام خود از مسولیت رفع بخاطر رسمى و شخصى مجالس تمام در همیشه كه ایم نموده عادت سفانهأمت افغانها ما

 كه داریم شكایت همیشه و اندازیم بى خود همسایه هاى كشور بدوش بخصوص و دیگران بدوش را خود جامعه هاى پرابلم
 تمام و انداخته راه به ما كشور در را جنگ ساخته، خراب را ما وطن  غیره و...... .. غیره و روسیه و پاكستان ایران،

 !!!!میزنند دامن...  غیره و غیره و سمتى مذهبى، زبانى، قومى، اختالفات به و نموده تحمیل ما بر را مشكالت

 
 وقت چه تا و چرا و ایم داده انجام را هاى كار چه فعأل تا خود كشور و جامعه براى خود ما كه ایم نپرسیده خود از وقت هیچ ما

 پرسان هم آنرا حل راه و نشدیم سراغ را حالت این از رفت بیرون راه وقت هیچ و شویم دیگران دست وسیله یا و اسباب
 !!!!نكردیم

 
 داشت؟ باید توقع چه باشد، محروم سواد ترین ابتدایى نعمت از مردمش صد در ٨٥ تقریبا كه كشورى و جامعه یك در
 

. بدهند بخرج كشور معارف باالى البته كشور آینده نسل باالى را خود كوشش و توجع نهایت و بیشترین باید ما اراكین و مسولین
 و خود كشور معارف به توجع و نیاورد مثبت إصالحات مردمش رفاع بخاطر و خود داخلى ساختار در خودش ملتیكه و جامعه

 زندگى عرصه هیچ در و وقت هیچ جامعه آن باشد، نداشته میباشد، جامعه معنوى ثروت امر واقعیت در كه آینده نسل تربیه در
 ...بود راحت نخواهد

 
  :میخوریند بر آن به همیشه حتمأ عزیزان شما و شدم متوجه من كه دیگرى چیزى -

 ما میباشد، آسیاه قلب ما كشور داریم، ساله هزار ده تمدن و فرهنگ ما كه میشود زده گذشته افتخارات از حرف و صحبت دایم
 چنگیز مقدونى، كبیر اسكندر ما نیاكان داشتیم، را دنیا و منطقه وفیلسوفان طبیبان عالمان، شاعران، ترین مشهور و بزرگترین

  !!!!اند داده شكست را جهان قدرتهاى بالخره و را ها انگلیس مرتبه سه خان،

 داشته اقتصادى و سیاسى علمى، فرهنگى، افتخارات و بداند را خود تاریخ باید انسان كه نیست تردیدى و شك جاى دراین خوب
 .شود اكتفا ها گذشته به تنها كه نه مگر باشد،

 وضعیت چه در امروز كه بگویم باید ما. بزن حرف مدار دارم، از و بگزار كنار را داشتم داشتم، كه میگوید معروف قول به
 قدم پیش زندگى امورات تمام در خود نیاكان مانندى هم ما كه بكنیم باید چه حاال و داریم قرار فرهنگى و اقتصادى سیاسىى،

 .شویم ایستاده خود پاى سر و باشیم

 نیاز مسلكى و فهم كار كابینه و حكومت یك به و فراگیر و ملى پارلمان یك به سخت دیگر زمان هر از بیشتر امروز ما كشور
 صادقانه و وجدانانه را خود نیرو و انرژى تمام و باشد شده تشكیل سمتى و لسانى مذهبى، قومى، تعبیض نوع هر بدونکه  دارد،

 .نمایند دفاع صادقانه دیگران مقابل در افغانستان ملى منافع از و دهند بخرج كشور شگوفانى راه در

 و بزرگ همسایه دو با را ما كشور مرزى و سیاسى مشكالت و ها پرابلم مردمى قوى پیشتبانى با باید افغانستان آینده حكومت
 و پاكستان ایران، هاى حكومت. نماید حل ها كشور آن و افغانستان ملى منافع تمام نظرداشت در با پاكستان و ایران دوست

 هر ملى منافع نظرداشت در با را مرزى و سیاسى هاى مشكالت كه دارند مسولیت خود هاى كشور و ملت برابر در افغانستان
 باشند نداشته مشكل خود بین آینده نسلهاى تا كنند، رفع كشور سه

 و علمى سیاسى، فرهنگى، هاى عرصه در افغانستان و پاكستان ایران، كشور سه بین همجوارى و دوستى نیك، مناسبات
 كشور سه هر جوانان براى علمى ساتسؤم دیگر و ها پوهنتون در عالى ت تحصیال زمینه. میباشد مشاركین همه بنفع اقتصادى

 هاى كمپنى در نزدیك و دور هاى آینده در كشور سه هر جوانان براى باید را كار زمینه أمحت گذاشته پیش قدم یك و گردد فرآهم
 .نمایند زندگى و كار امنیت و صلح یفضا یك در و هم كنار در بتوانند تا گردانند، فرآهم المللى بین و ملى

 
دارد ادامه  
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